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 ْٓ ِِ ْغمَجَي َفذٍَّز  ِِ ْْ صَُه  َٙج إِ َّٟ إَِّٔ ْٚ فِٟ ) ٠َج دَُٕ ثِس أَ َٛ َّ َّْ ْٚ فِٟ ثٌ ٍر أَ ٌَ ْن َٙ ْٓ فِٟ  َهٍي فَضَُى ٌْ َم

( ٌٌ َ ٌَِط١ٌف َمذ١ِ َّْ َّللاَّ ُ إِ َٙج َّللاَّ ِٛ ٠َأِْس دِ ًْ ِٚف ٙٔثْْلَ ٌُ ْؼ َّ ٌْ ٌْ دِج ُِ ْأ َٚ ََلرَ  َّٚ ُِ ثٌ َّٟ أَلِ ( ٠َج دَُٕ

ْٓ ػَ  ِِ َّْ َىٌَِه  جدََه إِ َٙ ج أَ َِ ٌْ َػٍَٝ  ذِ ْٙ ث َٚ  ٌِ َى ْٕ ُّ ٌْ ِٓ ث َْٔٗ َػ ث َٚ( ًِ ٛ ُِ َِ ثْْلُ َْٔ1ٌْ ؼِّ َٚ ََل صُ َٚ  )

( ًٍ ْنضَجٍي فَُنٛ ُِ  ًَّ َ ََل ٠ُِقخُّ ُو َّْ َّللاَّ ًفج إِ ٌَ َِ  ِٛ ًْ ِٔ فِٟ ثْْلَ ّْ ََل صَ َٚ  ُِ َن ٌٍَِّٕج ( 1َٔموَّ

( ٌِ ١ ِّ ٌَْق ُس ث ْٛ َٚ ثِس ٌَ َٛ ْٙ ٌَ ثْْلَ َْٔى َّْ أَ صَِه إِ ْٛ َٙ  ْٓ ِِ  ْٜ ُٞ ثْغ َٚ ١َِه  ْٖ َِ ْو فِٟ  ِٚ ثْل َٚٔ1)     

) سورة لقمان ( 
ـ علم هللا واسع ٔ

 

 

ٔذجس ٙقٌثٚٞ ٌٗ فخ  ٙغ١ٌ ؽوث،ػ مٌهيثدٕٟ ، ػ أدٕجةٟدٕٟ

مٌثهي

فؾٌ ٍٙو ، ػ ٙنًٛٙنٌرصؼٛه ػٍٝ ثْلػّجي ) ثٌقْٕز أٚ ث١ٌْتز( إٔٙج

× ٠ؼٍّٙج ٠ٚقٌٞ٘ج ٠ٚقجّخ ػ١ٍٙج ٠أس دٙجفٌف ٌٕٟ ؽجٍَ ٌٍفؼً ثٌّٞجًع إْ

١ٞ٠ؼٙج

ٚػَلِز ؽَِٗ فؼً ِٞجًع ِؾََٚ -صىٓ  صه

إىث  ٌٍضنف١ف  ٠ؾٍٛ ف١ٗ فيف ثٌْٕٛ ثٌْىْٛ ، 

ٌُ ٠ىٓ دؼو٘ج ّجوٓ

ٌطفجء -لجّٟ ، ػ ٌطجف × ًف١ك دجٌؼذجه ٌط١ف

ؽٙٛي ،ػ ×ػ١ٍُ دأفؼجي ثٌؼذجه  -ٚثّغ ثٌؼٍُ مذ١ٌِموثً ، ػ ِغجل١ً -ٍِْٚغمجي

مذٌثء

فخ -فذٛح -ِج ٠نٌػ ِٓ ثًٌَع ، ػ فذجس  فذز

تفسٌر اآلٌة
 ١ّؤج ٌمّجْ ٠ٌُّ َلدٕٗ ٠ٌٟك ثٌفَلؿ فٟ ثٌو١ٔج ٚث٢مٌر ، ف١ٕٚقٗ : 

ٌ ٚفٟ أمفٝ غِٓ ث٠ٌٚيوٌٖ دأْ َّللا ػ١ٍُ دىً ٕٟء، فضٝ إْ ثٌقْٕز أٚ ث١ٌْتز ثٌضٟ ٠فؼٍٙج ثإلْٔجْ ِّٙج صىٓ ف١ظ 

ػ١ٍٙج . ِىجْ، ومٍخ ثٌٚنٌر، أٚ فٟ ثٌّْٛثس أٚ فٟ ثْلًٛ، فئْ َّللا ٠ظٌٙ٘ج ٠ٚقجّخ 

ثٌٛفور ثْلٌٚٝ 

تعلَّْم كٌف تجعل الناس ٌحبونك ، وكٌف تملك قلوبهم بأفعالك الطٌبة و أخالقك الكرٌمة .. قد تستطٌع بما لدٌك 
من نقود أو نفوذ أن تشتري أشٌاء كثٌرة .... ولكن علٌك أن تتأكد من أن محبة الناس و احترامهم لك لن ٌكونا 

ة ، التً تحكً عن قصة سٌدنا لقمان الحكٌم مع ابنه ، ضمن هذه األشٌاء .... لذا نسوق إلٌك هذه اآلٌات الكرٌم
وهو ٌرسم له طرًٌقا أكًٌدا لٌسود بٌن الناس ..... تعال نعرف مًعا بم أوصى سٌدنا لقمان ابنه . 

ثال هللا ـ تعالى ـ : 

 ًْ ْٚ فِٟ ثْْلَ ثِس أَ َٛ َّ َّْ ْٚ فِٟ ثٌ ٍر أَ ٌَ ْن َٙ ْٓ فِٟ  َهٍي فَضَُى ٌْ ْٓ َم ِِ ْغمَجَي َفذٍَّز  ِِ ْْ صَُه  َٙج إِ َّٟ إَِّٔ ُ ) ٠َج دَُٕ َٙج َّللاَّ ِٛ ٠َأِْس دِ

( ٌٌ َ ٌَِط١ٌف َمذ١ِ َّْ َّللاَّ (ٙٔإِ
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ٖ 

 من جمال التعبٌر : 
 .    لالبن ومحبة إشفاق غرضه التنبٌه ، فٌه نداء " بنً ٌا" ـ 

 : أسلوب مؤكد بـ ) إن ( ٌدل على أن علم هللا واسع .   ـ إنها إن تك ......

أسلوب شرط ٌدل على قدرة هللا و أنه مهما كان األمر صغًٌرا فإن هللا ٌعلمه  ـ " إن تك مثقال ..... ٌأت بها هللا "
 ـ نتبجة لما قبله .  ٌأتوسٌحاسب اإلنسان علٌه . ـ 

 : نكرة للتقلٌل ، ووصفها بـ ) من خردل ( ٌفٌد الصغر والدقة . ـ حبة

 هللا الواسع .تضاد ٌفٌد العموم والشمول ، ٌدل على علم  فً السموات أو فً األرض ""  -

 : أسلوب مؤكد بـ ) إن ( فٌه تعلٌل لما قبله . ـ نكرتان للتعظٌم .  ـ إن هللا لطٌف خبٌر

 ـ وصاٌا لقمان وصالح الفرد والمجتمع ٕ
 
 
 

١ٝغ،ػ ×أه ثٌَٚلر وجٍِز فٟ أٚلجصٙج ألُ ثٌَٚلر

 ثٌٍٚٛثس

 ثؽَع×صقًّ  -صؾٍو ثٙذٌ

 وً فؼً فْٓ  –ثْلًِٛ ثٌط١ذز  ثٌّؼٌٚف

 ثٌّٕىٌ× 

 فً ده -َٔي ده  أٙجده

ثُّ إٕجًر ٌٍذؼ١و، ٚثٌّمٚٛه فؼً ثٌطجػجس  ىٌه ٌِ× ثدضؼو ػٓ  –وف ػٓ  ثٔٗ

 ، ػ أٌٚته ثٌْجدمز

 وً فؼً لذ١ـ  -ثْلػّجي ث١ٌْتز  ثٌّٕىٌ

 ثٌّؼٌٚف× 

ػََ 

 ثَلًِٛ

 -ث١ٌٙٓ× ثْلًِٛ ثٌٖو٠ور  -ثْلًِٛ ثٌٛثؽذز 

 ، َ أًِٛ : أٌِ -ػ ػََ : ػََٚ   ثٌٞؼف

 تفسٌر اآلٌة
، ٚأْ ٠وػٛ ثٌٕجُ إٌٝ وً م١ٌ، وجٍِز ثْلًوجْ فٟ أٚلجصٙج دئمَلٗ ٚمٖٛع  أْ ٠قجفع ػٍٝ ثٌَٚلر ٌمّجْ ثدٕٗ  ٠أٌِ

ٚثٌّىٌٖٚ ؛ ْلْ ثٌٚذٌ ٚصقًّ ثٌٖوثةو ِٚٛثؽٙز ٠ٕٚٙجُ٘ ػٓ وً ٌٕ، ٚأْ ٠قضًّ ِج ١ٚ٠ذٗ ِٓ ثْلىٜ ٚثٌٖوثةو 

 .ثٌّٛثلف ثٌٚؼذز ِٓ ثْلًِٛ ثٌضٟ صّٕـ ثإلْٔجْ ثٌٖن١ٚز ثٌم٠ٛز ثٌمجهًر ػٍٝ ثٌضؼجًِ دقىّز فٟ ٕضٝ أًِٛ ف١جصٗ .

 من جمال التعبٌر : 
"  أسالٌب أمر تفٌد الوجوب وضرورة االلتزام بها لصالح الفرد اصبر  –انه  –أمر  –قم " أ -

 والمجتمع .

 : أمر ٌفٌد وجوب الحفاظ على الصالة ؛ ألنها عماد الدٌن .  ـ أقم الصالة

 . وٌوضحه المعنى ٌبرز تضاد " المنكر – المعروف" "  انه – أمر" ـ 

" تعبٌر ٌدل على أهمٌة األمر بالمعروف والنهً عن المنكر  المنكرـ " وأمر بالمعروف و انه عن 
 لصالح الفرد والمجتمع .  

 : تعبٌر ٌصور الشدابد واألذي بمرض ٌصٌب اإلنسان .  ـ واصبر على ما أصابك

 الشخصٌة خلق فً الصبر قٌمة على ٌدل"  إن" بـ مؤكد أسلوب"  األمور عزم من ذلك إن"  -
 . الناس بٌن تسود أن على القادرة

 ـ التواضع ٌرفع مكانة اإلنسان ٖ
 

 
 
 

ا مرحا ال تتطاول على الناس -ال تتكبر ال تصعر ًٌ  ،  فرحا ،مختاال ، متكبرا ، متعال
 متواضعا   ×

 متواضع× متعال  –متكبر  مختال جانب الوجه، ج خدود خدك

 -،ج  فخرمتباه  –معجب بنفسه  فخور ال تمش مشٌة المتكبرٌن  ال تمش فً األرض 

 َّْ جدََه إِ َٙ ج أَ َِ ٌْ َػٍَٝ  ذِ ْٙ ث َٚ  ٌِ َى ْٕ ُّ ٌْ ِٓ ث َْٔٗ َػ ث َٚ ِٚف  ٌُ ْؼ َّ ٌْ ٌْ دِج ُِ ْأ َٚ ََلرَ  َّٚ ُِ ثٌ َّٟ أَلِ ًِ )٠َج دَُٕ ٛ ُِ َِ ثْْلُ َْ ْٓ َػ ِِ  (1َٔىٌَِه 

( ًٍ ْنضَجٍي فَُنٛ ُِ  ًَّ َ ََل ٠ُِقخُّ ُو َّْ َّللاَّ ًفج إِ ٌَ َِ  ِٛ ًْ ِٔ فِٟ ثْْلَ ّْ ََل صَ َٚ  ُِ َن ٌٍَِّٕج ٌْ َموَّ ؼِّ َٚ ََل صُ َٚٔ1) 
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فخورونمرحا 

تفسٌر اآلٌة

ثٌّضىذ٠ٌٓ ثٌّنضج١ٌٓ  ػٓ ثٌضىذٌُّ، ٚثإلػؾجح دجٌٕفِ ٚثٌضذجٟ٘ ػٍٝ ثٌٕجُ؛ ْلْ َّللا َل ٠قخٝ ١ّؤج ٌمّجْ ثدٕٗ ٠ٕٙ

؛ فضٝ ٠ّضٍه لٍٛدُٙ ِٚقذضُٙ . ثٌفن٠ًٛٓ  

من جمال التعبٌر : 
" ال تصعر خدك – ال تمش " نهٌان لتحرٌم الكبر والتحذٌر من عاقبته .  -

 ـ الناس : تفٌد العموم والشمول . 

 ـ إن هللا ال ٌحب كل مختال فخور : أسلوب مؤكد بـ ) إن ( فٌه تعلٌل لما قبله ، ـ مختا ، فخور : نكرتان للتحقٌر . 

ٗـ آداب المشً والحدٌث

ارفع ×اخفض اغضضهرول ـ أسرع × اعتدل   اقصد 

أجمل× أقبح أنكروقوفك× سٌرك مشٌك

تفسٌر اآلٌة
 ٌخفض وأن واإلبطاء، اإلسراع بٌن مشٌه فً فٌتوسط واتزانها، وقارها نفسه على ٌحفظ أن ٌأمر سٌدنا لقمان ابنه 

.الحمٌر أصوات تنفرهم كما وٌؤذٌهم، الناس ٌنفر مزعجة بدرجة الصوت رفع ألن صوته؛ من

من جمال التعبٌر : 
. واإلرشاد للنصح أمران"  اغضض – اقصد"  ـ 

 أصواتهم للرافعٌن أسلوب مؤكد بـ ) إن ( والم التوكٌد ، وفٌه تشبٌه"  الحمٌر لصوت األصوات أنكر إن" ـ  
. السٌا السلوك هذا من تنفًٌرا بالحمٌر

أسبلة مجاب عنها

ج : سعة علم هللا بدقابق األمور واإلتٌات بأعمال العباد : ما أدلة قدرة هللا فً اآلٌة األولى ؟    ٔس
مهما صغرت وخفٌت .

ج : المقصود أنه إن تقع أو تحدث معصٌة أو : ما المقصود ب " إنها إن تك مثقال حبة " ؟ ٕس
طاعة مهما كانت صغٌرة ٌعلمها هللا تعالى وٌحاسب العبد علٌها .

ج : للتهدٌد والتخوٌف من معصٌة هللا وبٌان : لماذا ختمت اآلٌة ب " إن هللا لطٌف خبٌر " ؟    ٖس
سعة علم هللا .

إقامة الصالة فً أوقاتها كاملة  -ٔج : : ما الوصاٌا التً اشتملت علٌها اآلٌة الثانٌة .   ٗس
على جهل الجاهلٌن وأذى الصبر  -ٖاألمر بالمعروف والنهً عن المنكر   -ٕبإخالص وخشوع    

   اآلخرٌن .

انه          –أمر  -ٔج : التضادان : : فً اآلٌة الثانٌة تضادان بٌنهما ووضح قٌمتهما .  ٘س
 المنكر . قٌمتهما : ٌبرز المعنى وٌوضحه . –المعروف  -ٕ

 والخٌالءج : نهى لقمان ابنه عن التكبر : عم نهى لقمان ابنه فً اآلٌة الثانٌة ؟   ٙس

ج : بتنفٌذها والحرص علٌها فٌرضى : كٌف تكون هذه الوصاٌا وسٌلة إلمتالك قلوب الناس ؟  7س
هللا عنه وٌحبه ومن أحبه هللا أحبه الناس .

ج : نصحه بأن ما ٌفعله من خٌر أو شر : كٌف غرس لقمان فً ابنه الخوف من هللا ومراقبته ؟ 8س
اهلل لطٌف خبٌر أحاط بكل شًء علًما .ٌعلمه هللا مهما كان صغًٌرا ف

ج : الصبر ٌقوي النفس وٌصلح الفرد فتنمو شخصٌته    : ما أهمٌة الصبر فً حٌاة اإلنسان ؟ 9س

وْ  ِٚ ثْل ١ِهَ  فِٟ َٚ ْٖ َِ  ْٜ ُٞ ثْغ َٚ  ْٓ صِهَ  ِِ ْٛ َٙ َّْ ٌَ  إِ َْٔى ثسِ  أَ َٛ ْٙ سُ  ثْْلَ ْٛ َٚ ٌَ ٌِ ١ ِّ ٌَْق  (1ٔ) ث
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القادرة على أن تسود بٌن الناس

ج : ألنه باألمر بالمعروف : لماذا أمر لقمان ابنه باألمر بالمعروف والنهً عن المنكر ؟   ٓٔس 
المنكر ٌصلح المجتمع وٌقوى وٌترابط .والنهً عن 

ج : ٌجعل الفرد ٌحرص على   : ما أثر إٌمان الفرد بعلم هللا الواسع وإحاطته بكل شًء ؟ ٔٔس
طاعة هللا والخوف منه ومراقبته سًرا وعالنٌة .

ج : انتشرت الكراهٌة والبغضاء وتفكك  : ماذا ٌحدث لو تكبر اإلنسان على أخٌه اإلنسان ؟ ٕٔس
مجتمع .ال

ج : انتشر الحب والمودة بٌن الناس  ؟ : ماذا ٌحدث لو انتشرالتراحم والتواضع بٌن الناس ٖٔس
وترابط المجتمع .

ج : ٌحاسب هللا عباده على كل أفعالهم سواء كانت : على أي شًء ٌحاسب هللا عباده ؟  ٗٔس
صغٌرة أو كبٌرة.

لٌعٌش االبن سعٌدا فً الدنٌا  -ٔج : : لماذا وجه لقمان الحكٌم هذه الوصاٌا والنصابح البنه ؟  ٘ٔس
لٌربً فً نفس ابنه الصفات واألخالق الحمٌدة،التً تقربه من هللا وتجعله  -ٕ ومنعما فً اآلخرة.
 محبوبا من الناس.

ا لقمان؟ : ما الذي ٌضمن لإلنسان النجاح كما فهمت من وصاٌا سٌدن ٙٔس
الوسطٌة فً كل شًء. -ٕاإلٌمان بأن هللا سٌحاسبنا على أفعالنا كلها.              -ٔج : 
 األمر بالمعروف والنهً عن المنكر ألن ذلك ٌبنً مجتمعا مؤمنا ٌنتشر فٌه الحب والمودة. -ٖ
 التمسك بالصالة ألنها صلة بٌن العبد  وربه. -ٗ
 ب ألن ذلك ٌقوي النفس وٌساعد على حل المشاكل بسهولة.الصبر على المشاكل والمصاع -٘
مراعاة آداب الحدٌث مع الناس  -7التواضع ألنه ٌجعل اإلنسان محبوبا من الناس قرٌبا من ربه. -ٙ 

 : كٌف ٌحصل اإلنسان على الشخصٌة القوٌة، كما فهمت من نصابح لقمان الحكٌم؟7ٔس
الصبر على المصابب ومواجهتها بحكمة وحسن تصرف .ج : ٌحصل اإلنسان على الحكمة من خالل 

؟       ج : التواضع وعدم التكبر على الناس. : ما الذي ٌحبه هللا فً العبد8ٔس

ج : التحدث بصوت متوسط ال مرتفع جدا  : ما آداب الحدٌث مع الناس كما فهمت من اآلٌات ؟9ٔس
 وال منخفض جدا، ألن الصوت العالً ٌؤذي الناس وٌزعجهم.

ج : األسرة هً المدرسة األولى لتعلٌم اإلنسان لذلك ٌجب : ما دور اآلباء فً تربٌة أبنابهم ؟  ٕٓس
ناء متمسكٌن بمنهج على اآلباء تربٌة أبنابهم على األخالق الحمٌدة والصفات الفاضلة، حتى ٌكبر األب

 هللا وسنة نبٌه وبذلك ٌصبح اإلنسان قرًٌبا من ربه ومن الناس، فٌسعد فً الدنٌا واآلخرة.

ٌعٌش االبن ) اإلنسان( سعٌدا  :  ما أثر وصاٌا لقمان فً حٌاة االبن أو اإلنسان بصفة عامة ؟ ٖٕس
فً الدنٌا ومحبوًبا من الناس وٌرضى عنه هللا وٌدخله الجنة.

مناقشة ابن عاصم  من واقع االمتحانات

(المعرفة  –التعارف  –الخٌر )  ":المعروف" تفسٌر  -  تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :  – أ
  ( الصلوات  –المصلون  –الصالت ":  ) الصالة"جمع   -
ًَّ "  -      ( اآلمر -األمر  –األّمار ":   ) ألمور ا" مفرد - ا ُبَن  (جب تع –استفهام  –نداء  )" أسلوب ......  ٌَ
ما الوصاٌا التً اشتملت علٌها اآلٌة السابقة ؟  (ب)

     ."أقم الصالة" أجمل من "أدِّ الصالة"  :عللج ( 

 .المعنى هذا على تدل التى الكرٌمة اآلٌة اكتب الّتكبر والّتعالً من األخالق الذمٌمة التً ٌبغضها هللا تعالى . ( د)

الَة َوْأُمرْ   - تعالىقال هللا ـ  ًَّ أَقِِم الصَّ ا ُبَن ٌَ لَِك ِمْن  بِاْلَمْعُروفِ  : " 
ٰ
َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَٰى َما أََصاَبَك ۖ إِنَّ َذ

 " َعْزِم اأْلُُمورِ 
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تحرق { –تكبر  –مرادف  : ال تصعر : }تواضع  -تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :            -أ
    تواضعا  { –كبرا  –جزنا  –مضاد :  مرحا  :}  فرحا  -
كثٌر الضعف { –كثٌر الخضوع  –" فخور" ٌراد بها : }  كثٌر الفخر -
 وضح ما ترشد إلٌه اآلٌة  الكرٌمة ؟    -ب 

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخورٍ ما عالقة قوله تعالى "  -جـ  َ ال   " بما قبلها ؟  إِنَّ هللاَّ
رْ َوال تُ  "  -تعالى  –النهً فً قوله  –د  " غرضه : .............................. َصعِّ

نصح سٌدنا لقمان ابنه أن ٌؤدي الصالة فً أوقاتها وأن ٌأمر بالخٌر وٌنهى عن الشر وٌصبر . -هـ 
 اكتب مما تحفظ ما ٌدل على هذا المعنى . 

 
 

أكمل مكان النقط فٌما ٌأتً : -)أ(  
" المعروف ، المنكر " بٌنهما  ....... –مضاد " اصبر" ........                    -
ًّ " أسلوب ............ –من عزم " ذلك تشٌر إلى ....      ذلك" إن  - " ٌا بن
ما األوامر التً اشتملت علٌها اآلٌة الكرٌمة ؟ ولماذا بدأت بالصالة ؟  -)ب(
هات من النص آٌة تدل على سعة علم هللا .  -)جـ(

 
 

تهٌن( -تكبر  –مرادف ال تصعر )تواضع   -     القوسٌن : . تخٌر الصواب مما بٌنأ
امنع( –ارفع  –اغضض تعنً )اخفض  -  تواضعا( -كبرا  –حزنا  –مضاد )مرحا( )فرحا  -

 وضح ما ترشد إلٌه اآلٌة الكرٌمة. -ب 
استخرج من اآلٌة تعلٌل وبٌن أهمٌته. واستخرج نهٌا وبٌن قٌمته الفنٌة. -جـ 
ال فى :" إن أنكر األصوات لصوت الحمٌر " ؟ما الجم -د 
اكتب مما حفظت ما ٌدل على علم هللا الواسع بكل شًء.  -هـ 

 
 

. تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :أ
ـ مضاد ) المعروف ( ) الشر ـ القبح ـ المنكر ( ٕـ المقصود بـ ) اصبر ( ) تكبر ـ تحمل ـ تواضع ( ٔ

 ب ـ ما النصابح التً اشتملت علٌها اآلٌة الكرٌمة ؟ 
جـ ـ ) أقم الصالة ( ما نوع األسلوب ؟ و ما الغرض منه ؟ 

. اكتب من النص ما ٌدل على ذلك .د ـ إن هللا ٌعلم كل شًء 

 

:. تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن أ
ـ معنى ) أصابك ( ) أمرضك ـ نزل بك ـ حٌرك ( ٕـ هذه اآلٌة من سورة ) الحجرات ـ األنعام ـ لقمان ( ٔ

 ب ـ فسر اآلٌة الكرٌمة السابقة كما درست .
جـ ـ ما أثر العمل بهذه الوصاٌا فً الدنٌا واآلخرة ؟

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر)قال تعالً "  َ ال  اِس َوال َتْمِش فًِ األَْرِض َمَرًحا ۖ إِنَّ هللاَّ َك لِلنَّ ْر َخدَّ (8َٔوال ُتَصعِّ

اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمْنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ َذلَِك "    - تعالىقال هللا ـ  ًَّ أَقِِم الصَّ ا ُبَن ِمْن   ٌَ

 " َعْزِم اأْلُُمورِ 

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر )قال هللا عز وجل ) َ اَل  اِس َواَل َتْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحا ۖ إِنَّ هللاَّ َك لِلنَّ ْر َخدَّ ( 8َٔواَل ُتَصعِّ

 ( 19) اْلَحِمٌرِ َواْقِصْد فًِ َمْشٌَِك َواْغُضْض ِمْن َصْوتَِك ۚ إِنَّ أَْنَكَر اأْلَْصَواِت لََصْوُت 

اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِ  ًَّ أَقِِم الصَّ ا ُبَن ٌَ نَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم قال هللا تعالى )

  اأْلُُموِر(

اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِ  ًَّ أَقِِم الصَّ ا ُبَن ٌَ نَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم قال هللا تعالى )

  اأْلُُموِر(



 

 

7مكتب البرٌد بجوار  واالنترنت ـ تل العمارنة ـ مركز النور لخدمات الكمبٌوتر

جـ ـ وضح الجمال فً قوله تعالى : ) إن ذلك من عزم األمور ( .
د ـ نصح لقمان ابنه بضرورة مراقبة هللا تعالى فً كل األمور ؛ ألن هللا ٌعلم كل أعمال العبد صغٌرة وكبٌرة فً

 السموات واألرض ؛ ألن هللا واسع العلم . ) اكتب اآلٌة الدالة على هذا المعنى ( 

 

. تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن :أ
بر ـ متعاٍف ـ متواضع ( ـ مضاد ) مختال ( ) متكٕـ المراد بـ ) مرًحا ( ) مسرًعا ـ فرًحا ـ خجواًل (   ٔ

 التً اشتملت علٌها اآلٌة الكرٌمة ؟ الوصاٌاما ب ـ 
جـ ـ استخرج من اآلٌة السابقة أسلوب نهً ، وبٌن الغرض منه ، و أسلوب توكٌد وبٌن أداته .

 د ـ اكتب اآلٌة التً ٌنصح فٌها لقمان ابنه أن ٌواظب على الصالة وٌصبر على الشدابد .

 

ـ مفرد ) الحمٌر (  ٖـ مضاد ) مرًحا (   ٕـ مرادف ) مختال (   ٔأـ هات : 
 ب ـ حددت اآلٌتان طرق السٌادة بٌن الناس . وضح ذلك .

ـ ـ ) وال تصعر خدك للناس ( ما نوع األسلوب ؟ و ما غرضه ؟ ج
د ـ ) واغضض من صوتك ( فً هذا التعبٌر دلٌل على تحضر اإلسالم و سبقه للعلم الحدٌث . وضح ذلك . 

ـ مضاد ) السموات (  ٖـ جمع ) مثقال (  ٕـ مرادف ) ٌأت ( ٔأ ـ هات : 
ب ـ ما الذي ٌرٌد سٌدنا لقمان أن ٌغرسه فً ابنه ؟ وما أثره علٌه ؟ 

جـ ـ ما الجمال فً قوله تعالى : ) إن هللا لطٌف خبٌر ( ؟ 
أمرنا هللا بالصالة واألمر بالمعروف ، ونهانا عن التكبر ألنه ال ٌحب المتكبرٌن ) اكتب مما حفظت من النص ما  د ـ

ٌدل على هذا المعنى ( 

 
 

ـ ) خردل ( هو ) حجر كرٌم ـ ذهب ـ نبات حبه صغٌر ( ٔ    :. تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن أ
ـ جمع ) مثقال ( ) مثاقٌل ـ ثقال ـ ثقالت ( ٕـ تصغٌر ) بنً ( إلظهار ) الشدة ـ العطف ـ القسوة (    ٕ

 جـ ـ كٌف غرس لقمان فً ابنه الخوف من هللا كما تفهم من اآلٌة الكرٌمة ؟ 
 د ـ هات من اآلٌة الكرٌمة تضاًدّ ، وبٌن قٌمته . 

د ـ التكبر والتعالً من األخالق الذمٌمة التً ٌبغضها هللا تعالى . اكتب مما تحفظ ما ٌدل على هذا المعنى . 

 
 

:تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن أ ـ 
ـ معنى ) أقم الصالة ( ) الدعاء فً الصالة ـ واظب على أدابها ـ َصلِّ قابًما ( ٔ
ـ مفرد ) األمور ( ) اآلمر ـ اإلمارة ـ األمر (  ٖقصود بـ ) المعروف ) كل خٌر ـ المشهود ـ العلم (   ـ المٕ

 ب ـ فً اآلٌة أربع وصاٌا . اذكرها .
 جـ ـ ما الجمال فً قوله تعالى : ) و أمر بالمعروف و انه عن المنكر (  ؟ 

. ) اكتب اآلٌة التً تدل على هذا المعنى ( .د ـ هللا ـ سبحانه وتعالى ـ ٌحاسب على كل كبٌرة وصغٌرة 

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْختَ  َ اَل  اِس َواَل َتْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحا ۖ إِنَّ هللاَّ َك لِلنَّ ْر َخدَّ ( 8ٔاٍل َفُخوٍر )قال هللا عز وجل )َواَل ُتَصعِّ

ٌُِحبُّ ُكلَّ ُمْخَتاٍل َفُخوٍر )قال هللا عز وج َ اَل  اِس َواَل َتْمِش فًِ اأْلَْرِض َمَرًحا ۖ إِنَّ هللاَّ َك لِلنَّ ْر َخدَّ ( 8ٔل )َواَل ُتَصعِّ

اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر  ًَّ أَقِِم الصَّ ا ُبَن ٌَ َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم قال هللا تعالى )

  اأْلُُموِر(

اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِ  ًَّ أَقِِم الصَّ ا ُبَن ٌَ َذلَِك ِمْن َعْزِم  نَّ قال هللا تعالى )

  اأْلُُموِر(

 ًَّ ا ُبَن ٌَ اَلَة َوْأُمْر بِاْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصبِْر َعلَى َما أََصاَبَك إِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم قال هللا تعالى ) أَقِِم الصَّ

  اأْلُُموِر(
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 وقع حدث

مألوف ومعتاد× ٌدعو للعجب ،غرٌب عجٌب

عبر و نم دل

تخلو× تضمه وتحتوٌه ، تشتمل وتخفًتنطوي

الجلوس× الوقوف المثول

جهزّ أعدّ 

الهدف، ج أغراضالغرض

فهموا و حفظوا لُقنوا

الموقف المهمالمقام

ٌنبغًٌجب

غفل× استمع باهتمام أصغى

األوامر،م تعلٌمةالتعلٌمات

 

 
 

 

 

 

 

توقف× استكمل واصل

حصل علىنال

إكمالإتمام

إحتفاالً حفالً 

بسٌطا،ج فخام× ضخما و عظٌم القدر فخما

خاصته ، ج  حواشًحاشٌته

جماعة من ثالثة إلى عشرة من الرجال ال رهًطا
 ٌكون فٌهم امرأة، ج أرهط و أرهاط

ِسفلة القوم ، م علً× أشراف القوم علٌة القوم

انكسار× اعتزازاعتداد

ةأنفة ٌَّة ِعزَّ المذلة× وحم

علقعقب

قدرتهكفاءته

ٌوشكٌكاد

الرضا× الغضب الشدٌدالغٌظ

ٌهتف وٌصٌح× ٌتحدث بصوت منخفض ٌهمس

لم ٌهتم بهتجاهله

تٌقن× اعتقد وحسب ظن

أمن و اطمبنان× خوف رهبة

بدأ× انتهى انفض

أقام× تركغادر

ثٌٛفور ثْلٌٚٝ 

ـ حفل تكرٌم الناجحٌن :ٔ
 شهادة نال حتى الدراسة كامل مصطفى واصل
 وأقامت،  887ٔ سنة االبتدابٌة الدراسة إتمام

 على الشهادات لتوزٌع فخما حفال المدرسة
 وكبار،  توفٌق الخدٌوي إلٌه دعت الناجحٌن

 علٌة من ورهطا،  والوزراء،  حاشٌته رجال
 القوم

ـ المدرسة تعد برنامج الحفلٕ
 دل،  عجٌب حدثالكبٌراالحتفالهذافًحدث ثم

 من كان .  التلمٌذ هذا نفس علٌه تنطوي ما على
 بٌن للمثول الناجحون الطلبة ٌتقدم أن الحفل نظام
 الطلبة دَّ عِ أُ  وقد،  افواحدً  اواحدً  الخدٌوي ٌدي
 هذا فً المناسبة العبارات فلُقنوا،  الغرض لهذا

 أو الطالب اسم ذكر حالة فً أنه ومنها ، المقام
 .(عبدك) بكلمة امسبوقً  ٌكون أن ٌجب والده اسم

 زمالبه بقٌة أصغى كما كامل مصطفى وأصغى
 طرٌقة فً عنهم اختلف وإن،  التعلٌمات لهذه

 .بدقة الحفل برنامج المدرسة ونفذت،  تنفٌذها

ـ اعتزاز مصطفى كامل بنفسهٖ
 ٌدي بٌن للمثول الناجحٌن الطلبة دور وجاء

 مصطفى إال بدقة التعلٌمات ونفذوا،  الخدٌوي
 أجاب اسمه عن الخدٌوي سأله فحٌن .كامل

 مسبوق غٌر كامل مصطفى : أنفة و باعتداد
:  أٌضا أجاب والده اسم وعن،  عبدك بكلمة

 نع الخدٌوي فعقب ، محمد أفندي على المرحوم
 والضابط.  وكفاءته والده بإخالص معرفة سبق
،  الغٌظ من ٌنفجر ٌكاد الصغٌر التلمٌذ خلف من

،  إجابة كل قبل عبدك كلمة ٌذكر أن إلٌه ٌهمس
 الطالب أن الضابط وظن كامل مصطفى فتجاهله

 به أمر ما ٌنفذ أن المقام رهبة من نسً قد
.  المكان الزابرون وغادر الحفل وانفض،
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-أسئلة جماب عنها:

( ثٌوًثّز فضٝ ٔجي ٕٙجهر إصّجَ ِٚطفٝ وجًِ ٚثًٙ )  ػٍٝ ثٌٖٙجهر ثَلدضوثة١ز؟( ِٚطفٝ وجًِ) ِضٝ فًٚ  ِج

.111ٔثَلدضوثة١ز ّٕز  ثٌوًثّز

 يث ألجِش ثٌّوًّز ؟ ٌّٚجىث ؟ِ

١ٓـــجهثس ػٍٝ ثٌٕجؽقــ٠ٍٛغ ثٌٖٙــج ٌضــــألجِش ثٌّوًّز ففَل فنّ

َٟ ٌٙيث ثٌقفً ؟ ِٓ ُهِػ

ٚوذجً ًؽجي فج١ٕضٗ ٚثًٌٍٛثء ًٚ٘طج ِٓ ػ١ٍز ثٌمَٛ . ( ، ١كــــصٛف)  ُهػٟ ٌٙيث ثٌقفً ثٌنو٠ٛٞ

 ثٌيٞ ّجًػ١ٍٗ ثٌقفً ؟ثٌؼؾ١خ ِج ثٌٕظجَ 

ثٌنو٠ٛٞ ٚثفوث فٛثفوث فجٌز ىوٌ ثُّ ثٌطجٌخ أٚ ثُّ وجْ ِٓ ٔظجَ ثٌقفً أْ ٠ضموَ ثٌطٍذز ثٌٕجؽقْٛ ٌٍّغٛي د١ٓ ٠وٞ 

دىٍّز )ػذون( ٛلجــــٚثٌوٖ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ِْذ

 ثٌضٝ لجَ ثٌضَل١ِي دضٕف١ي٘ج دولز ؟ ثٌضؼ١ٍّجس ِج

ثٌضؼ١ٍّجس ٟ٘ أٔٗ فٟ فجٌز ىوٌ ثُّ ثٌطجٌخ أٚ ثُّ ٚثٌوٖ ٠ؾخ أْ ٠ىْٛ ِْذٛلج دىٍّز )ػذون( 

 صٕف١ي٘ج ػٓ دجلٟ ثٌضَل١ِي ؟فٟ ( ِٚطفٝ وجًِ ) و١ف ثمضٍف 

 ػـــذون دىٍّز ِْذٛق غ١ٌ وجًِ ِٚطفٝ:  أٔفز ٚ دجػضوثه أؽجح ثّّٗ ػٓ(   وجًِ ِٚطفٝ)  ثٌنو٠ٛٞ ّأي ف١ٓ

ِقّو أفٕوٞ ػٍٝ ثٌٌّفَٛ:  أ٠ٞج أؽجح ٚثٌوٖ ثُّ ٚػٓ

؟ ( ِٚطفٝ وجًِ ) ُ ػمخ ثٌنو٠ٛٞ ػٍٝ وَلَ ــد

ٚثٌوٖ ٚوفجءصٗػمخ ثٌنو٠ٛٞ ػٍٝ ّذك ِؼٌفز دئمَلٗ 

١عــــؾٌ ِٓ ثٌغـــوجه ٠ٕف ػٍٝ ثٌٞجد٠ ؟( ِٚطفٝ وجًِ ) ِج أعٌ ًه 

ِٕٗ ؟ (  ِٚطفٝ وجًِ) ؟ ِٚج ِٛلف  (  ِٚطفٝ وجًِ) ِجىث وجْ ٠فؼً ثٌٞجد٠ أعٕجء ًه 

صؾجٍ٘ٗ وجًِ ِٚطفٝ ٌٚىٓ ، إؽــجدز وً لــذً(   ػـــذون)  وٍّز ٠يوٌ أْ إ١ٌٗ ٠ّٙـــِ ثٌٞجد٠ وجْ

ِٓ ً٘ذز ثٌّمجَ (  ػذون) ظٓ ثٌٞجد٠ أْ ثٌطجٌخ لو ْٟٔ أْ ٠يوٌ وٍّز  ؟ ثٌيٞ ظٕٗ ثٌٞجد٠ِج 

 ؟( دؼو أْ ثٔفٜ ثٌقفً  ِٚطفٝ وجًِثٌٞجد٠ ) ٌّجىث ثّضوػٟ 

١ي ِج وٍف دٗــفـضٗ ٚصٕــجػـوَ ٟــٌّٕجلٖضٗ فٟ أّذجح ػ

 ػٍٝ ثٌٞجد٠ ِٚوًّٟ ثٌّوًّز ؟ (  ِٚطفٝ وجًِ) ُ أؽجح ـــد

 َٚل وجْ أدٟ، ِٚج وٕش أٔج ػذو، ىوٌ أِجَ ثٌنو٠ٛٞ وٍّز ػذون أو١ف صطٍخ ِٕٟ أْ " أؽجح دىً ٕؾجػز ٚؽٌأر : 

 ٌٚٛ لٍش غ١ٌ ثٌقك وٕش ويثدج ٚ ِقضجَل ٚفجٕج ٌٟ أْ أوْٛ ويٌه، ويٌه 

أُحِضر -طلب واسُتدعً

أمركلف

خوف و جبن× شجاعة جرأة

كلمة فارسٌة تعنً الملك أو الوزٌر الخدٌوي

الباطل× الصدقالحق

صادقا و صرٌحا× مخادعا محتاال

الرفض على ٌدل تعبٌرحاشالً

هدأ و استقر×  ارتبك وارتجاهتز و ضطربا

ٌعجز× ٌقدر ٌستطع

ٌسكت× ٌتفوه ٌنطق

لم ٌتجاوزلم ٌتعدَ 

منزلة ومكانةمقاًما 

ـ شجاعة مصطفى كاملٗ
ومدرسً الضابط أمام كامل مصطفى واسُتدعً
 ، طاعته عدم أسباب فً وقشنُ  و،  المدرسة
:  وجرأة شجاعة بكل فأجاب،  به كلف ما وتنفٌذ
 كلمة الخدٌوي أمام أذكر أن منً تطلب كٌف
 ولو كذلك أبً كان وال،  عبدا أنا كنت وما عبدك
لً وحاشا،  محتاال و كذابا كنت الحق غٌر قلت
 ٌستطع ولم الضابط ضطربفا.  كذلك أكون أن
 لم ، صغٌر تلمٌذ ٌنطق كٌف.  دهشته ٌغالب أن

 وال،  العبارات بهذه عشرة الثالثة عمره ٌتعد
 أكبر هم ممن الكثٌرون بها ٌتفوه أن ٌستطٌع

!؟ مقاما و سنا منه
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 ِج أعٌ ٘يٖ ثإلؽجدز ػٍٝ ثٌٞجد٠ ؟ ٌّٚجىث ؟

ثٌٞجد٠ ٌُٚ ٠ْضطغ أْ ٠غجٌخ هٖ٘ضٗ ؛ فى١ف ٠ٕطك ص١ٍّي ٙغ١ٌ ٌُ ٠ضؼو ػٌّٖ ثٌغجٌغز ػٌٖر دٙيٖ ثٌؼذجًثس  ٝطٌحث

َٚل ٠ْضط١غ أْ ٠ضفٖٛ دٙج ثٌىغ١ٌْٚ ِّٓ ُ٘ أوذٌ ِٕٗ ّٕج ٚ ِمجِج

ػَلَ ٠وي ٘يث ثٌّٛلف ِٓ ٕن١ٚز ِٚطفٝ وجًِ ؟ 

. ثْلِز ٍػ١ُ ٠ٚذـ أْ ىٌه دؼو ٌٗ فقك ٚثْلٔفز، ثٌٌفؼز ٚ ثٌؼَر ٚ ثٌىٌثِز ػٍٝ ٠وي ثٌّٛلف ٘يث

من واقع االمتحانات ابن عاصم  مناقشة

هات مرادف "المثول" ،  ومفرد "الناجحٌن" ،   ومضاد "أنفة". -)أ(

كٌف أجاب "مصطفى كامل" عن سؤال "الخدٌوي"؟ -)ب(

 صحح العبارتٌن اآلتٌتٌن :  -)جـ(

كان والد "مصطفى كامل" مهمال فً عمله . -"مصطفى كامل" كان منكسرا.   -  

 تفاخر ( –كبرٌاء  –مرادف أنفة                         ) اشمبزاز  -تخٌر اإلجابة الصحٌحة  -أ

األلم( -الغضب  –مرادف الغٌظ          ) القسوة  -ٌناجى (        -ٌجهر –مضاد ٌهمس         ) ٌخفض  -

 ؟ يبم أجاب مصطفى كامل على الخدٌو  -ب

 هل كانت إجابة مصطفى كامل متوقعة ؟ و لماذا ؟ -ج

 بم عقب الخدٌوي على إجابة مصطفى كامل ؟ -د

 ما موقف الضابط من مصطفى كامل ؟ -هـ

ل الموقف السابق ؟بم تصف مصطفى كامل من خال -و

(....................نفس) جمع ،(......................علٌه تنطوي)  مرادف هات -(أ)
آنذاك؟ الحفل فً المتبع النظام ما -(ب)
 االحتفال؟ أثناء حدث الذى العجٌب الحدث ما -(جـ) 
 :اآلتٌة العبارات أمام)×(    أو  )√( عالمة ضع -(د) 
.                                )      (حاشٌته وكبار ًحلم عباس الخدٌوي الحفل حضر -
.                                   )      (علٌه كامل مصطفى خلف الواقف الضابط أثنى -
.                   )      (منه أكبر هم ممن الكثٌرون عنه ٌعجز بما كامل مصطفى تفوه -
.                                   )       (ٌحفظها لم ألنه التعلٌمات كامل مصطفى ٌنفذ لم -

( : .................... فخم)  جمع ،( : ........................  نال)  مرادف -ا
 ؟ االبتدابٌة شهادة كامل مصطفى نال متى -ب
 ؟ الخدٌوي أمام لٌقولوه الطلبة تلقنه الذى ما -جـ

 عن الخدٌوي سأله فحٌن، كامل مصطفى إال بدقة التعلٌمات ونفذوا، الخدٌوي أمام للمثول الطلبة دور وجاء"

".كامل مصطفى:  وأنفه باعتداد أجاب اسمه

 على المرحوم:  أٌضا أجاب والده اسم وعن عبدك بكلمة مسبوق غٌر كامل مصطفى أنفة و باعتداد أجاب

 والده بإخالص معرفة سبق على الخدٌوي فعقب محمد أفندي

 نظام من كان.  التلمٌذ هذا نفس علٌه تنطوي ما على دل ، عجٌب حدث الكبٌر االحتفال هذا فً حدث ثم" 
". فواحدا واحد الخدٌوي ٌدى بٌن للمثول الناجحون الطلبة ٌتقدم أن الحفل

 حفال المدرسة وأقامت 887ٔ سنة االبتدابٌة الدراسة إتمام شهادة نال حتى الدراسة كامل مصطفى واصل) 
. ( توفٌق الخدٌوي إلٌه دعت الناجحٌن على الشهادات لتوزٌع فخما
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؟ التالمٌذ باقً عن التعلٌمات تنفٌذ فً كامل مصطفى اختلف كٌف -د
  ؟ الحفل لحضور المدرسة دعتهم الذٌن من -هـ

( : .............................. أجاب)  مضاد ،( : ........................  استدعى)  مرادف  -ا
 ؟ الضابط لتعلٌمات مخالفته عن كامل مصطفى رد ما -ب
 ؟ والخدٌوي الطالب كان أٌن -جـ
 ؟ كامل مصطفى موقف من نستفٌد ماذا -د

 :  تخٌر االجابة الصحٌحة -أ
رفض ( -عصٌان  –طاعة ) أمر  مضاد -ٕعدل  (  -طلب   –مرادف استدعى ) فصل  -ٔ
لماذا تم استدعاء مصطفى كامل  ؟  -ب
 بم أجاب مصطفى كامل  ؟ -ج

 

 ة : تخٌر االجابة الصحٌح -أ
كبٌر ( -بسٌط –مضاد عجٌب  ) عادى  -ٕ  تحتوى (  -تعانى   –) تعمل             تنطويمرادف  -
ما هذا االحتفال ؟ و من هذا التلمٌذ ؟ -ب
 ما العجٌب الذى تشٌر الٌه العبارة ؟ -ج

ـ ٌِثهف ) ثٌّغٛي ( ) ثٌٛلٛف ـ ثٌّٖجدٙز ـ ثٌطجػز ( ٔ:  تخٌر االجابة الصحٌحة -أ

ـ ِٞجه ) أٔفز ( ) ىٌز ـ مٛف ـ لٍك ( ٖـ ِفٌه )ثٌٕجؽق١ٓ ( ) ثٌٕؾجؿ ـ ثٌٕجؽـ ـ ثٌؾجٔـ ( ٕ

ح ـ و١ف أؽجح ِٚطفٝ وجًِ ػٓ ّؤثي ثٌنو٠ٛٞ ؟ 

ؽـ ـ ثمضٍف ثٌطٍذز ػٓ ِٚطفٝ وجًِ فٟ ِغٌُٛٙ د١ٓ ٠وٞ ثٌنو٠ٛٞ ؟ 

ه ـ ٌّجىث ثّضُوػٟ ِٚطفٝ وجًِ أِجَ ثٌٞذجٟ ِٚوًّٟ ثٌّوًّز ؟

ـ جمع ) أبً ( ٖـ مضاد ) عبًدا (  ٕـ مرادف ) محتااًل ( ٔأ ـ هات ما ٌلً : 
 ب ـ كٌف تعامل مصطفى كامل مع الضابط ؟ 

 -( أمام الخطأ :  ، وعالمة )  ب( أمام الصوا جـ ـ ضع عالمة ) 
ـ نفذ جمٌع التالمٌذ تعلٌمات الحفل بدقة .    )  ( ٔ
ـ حضر الحفل الخدٌوي إسماعٌل وكبار رجال حاشٌته والوزراء .  )  ( ٕ

 به كلف ما وتنفٌذ طاعته عدم أسباب فً ونوقش المدرسة ومدرسً الضابط أمام كامل مصطفى استدعى) 

(عبدا أنا كنت وما"  عبدك"  كلمة الخدٌوي أمام أذكر أن منى تطلب كٌف وجرأة شجاعة بكل فأجاب

 به كلف ما وتنفٌذ طاعته عدم أسباب فً نوقش و المدرسة ومدرسً الضابط أمام كامل مصطفى واسُتدعً
 وجرأة شجاعة بكل فأجاب

التلمٌذ هذا نفس علٌه تنطوي ما على دل ، عجٌب حدث الكبٌر االحتفال هذا فً حدث ثم

 سأله فحٌن كامل مصطفى إال بدقة التعلٌمات ونفذوا الخدٌوي ٌدي بٌن للمثول الناجحٌن الطلبة دور وجاء
 كامل مصطفى أنفة و باعتداد أجاب اسمه عن الخدٌوي

 كنت الحق غٌر قلت ولو كذلك أبً كان وال عبدا أنا كنت وما عبدك كلمة الخدٌوي أمام أذكر أن منً تطلب كٌف
 كذلك أكون أن لً وحاشا محتاال و كذابا

 سأله فحٌن كامل مصطفى إال بدقة التعلٌمات ونفذوا الخدٌوي ٌدي بٌن للمثول الناجحٌن الطلبة دور وجاء

 أنفة و باعتداد أجاب اسمه عن الخدٌوي
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ـ جمع ) اسمه ( ٖـ مضاد ) أنفة (  ٕـ مرادف ) اعتداد (   ٔأ ـ هات ما ٌلً : 
 ح ـ ٌّجىث ثّضُوػٟ ِٚطفٝ وجًِ أِجَ ثٌٞذجٟ ِٚوًّٟ ثٌّوًّز ؟

 جـ ـ ما موقف الضابط من رد مصطفى كامل ؟ وماذا نتعلم من هذا الرد ؟ 

ـ مضاد ) اضطرب ( ٕـ مرادف ) ٌتفوه (   ٔأ ـ هات فً جملتٌن مفٌدتٌن : 
 ب ـ تعجب مصطفى كامل من سلوك مصطفى كامل . وضح ذلك . 

 جـ ـ ما الذي ظنه الضابط بمصطفى كامل ؟ 

 : تخٌر االجابة الصحٌحةأ ـ 
ـ مرادف ) ٌتعد ( ٌتجاوز ـ ٌنتهً ـ ٌبعد ( ٕـ مضاد ) ٌستطٌع ) ٌقدر ـ ٌعجز ـ ٌترك ( ٔ

ـ متى نال مصطفى كامل الشهادة االبتدابٌة ؟ ٔب ـ 
ـ كٌف كرمت المدرسة مصطفى كامل و زمالءه ؟  ٕ

 مصطفى كامل ؟ جـ ـ ما الذي جعل الضابط ٌندهش من كالم
ـ كٌف اختلفت إجابات مصطفى كامل عن زمالبه فً الحفلٕ

 

 

 اعرب ما تحته خط .أ ( 
ا لمفعول واحد ) استخرج من القطعة السابقة : ب (  ًٌ ا لمفعولٌن  -فعالً الزًما  –فعالً متعد ًٌ فعالً متعد

ا واذكر نوعه وعالمة بنابه  –اسمٌن معربٌن  -واذكر السبب  اسمٌن مبنٌٌن  –واذكرهما  ًٌ  راخبً  –فعالً مبن
 لناسخ واذكر نوعه (

 بهذه عشرة الثالثة عمره ٌتعد لم صغٌر تلمٌذ ٌنطق كٌف دهشته ٌغالب أن ٌستطع ولم الضابط فاضطرب
 !؟ مقاما و سنا منه أكبر هم ممن الكثٌرون بها ٌتفوه أن ٌستطٌع وال العبارات

 بهذه عشرة الثالثة عمره ٌتعد لم صغٌر تلمٌذ ٌنطق كٌف دهشته ٌغالب أن ٌستطع ولم الضابط فاضطرب
 العبارات

 كلن قدرها ، إنَّها أكرم األمم حٌث ٌأتى إلٌها ٌحٌث أدرك الجمٌع إال الحاقد عظٌمةوهب هللا مصر مكانة  "

قدر مصر ومكانتها إال بعد قٌام ثورة  ٌعرفوا، كثًٌرا من الناس لم  مبهورثم ٌعود إلى وطنه وهو  حاجةذى 

الخامس والعشرٌن من ٌناٌر عندما عرفوا كم أنَّ شعبها شجاع صامد ."
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 مقدمة : 
الطفولة مرحلة مهمة فً حٌاة اإلنسان ، وعلى اإلنسان أن ٌتعلم منها ؛ ألنها من أهم المراحل فً تشكٌل 

 شخصٌة اإلنسان حٌث ال ٌشعر بالضغٌنة تجاه أحد ، وال ٌنافس أقرانه على مكاسب الدنٌا ؛ ألنه قرر 
 أن ٌجعل العلم والمعرفة وسٌلة لتحقٌق طموحه وتطلعه إلى األفضل . 

ًبل ال ٌغادر خاطري وخٌالًـــهد الطفولة ال ٌبارح بالعٔ

ال ماذكرت تبختري وداللًوهـــحننت الً براءة له ال مإ

الـمغنم فان ومربح م منكاسباـماكنت أطلب فً مداه مٖ

الـــمتألقا فً عالم مفضاــلكن رأٌت العلم نورا ساطعٗ

لذا شددت رحالًلالقتباس رحال برغبةـلشعلته ال شددت٘

من هٌبة و جالل قد أبصرتاــــفاذا أنا كفراشة بهرت بمٙ

بالمرتجى والشعر كان مجالًاــــفقبست اٌمانا وحبا صادق 7

ـ ذكرٌات الطفولةٔ

ًبل ال ٌغادر خاطري وخٌالًـــعهد الطفولة ال ٌبارح بالٔ

تبختري وداللً ال ماذكرتوهـــحننت الً براءة له ال مإ

نفرت ×تلهفت  –اشتقت حننتعهاد -عهود  ، ج زمن عهد

غدر ، خٌسانة مكر ،× طهر ونقاء براءةٌالزم -ٌقٌم × ارق فٌ -  ٌرحل - ٌتركٌبارح
 ج  بِراءات

جده ×لعبه لهوهخاطريبالً

غفلت -نسٌت  ×تذكرت ذكرتٌبقى -ٌقٌم ×  ٌرحل  –ٌترك ٌغادر

تواضعً ×  إعجابً بنفسًتبختريخواطر  ج نفسً قلبً ،خاطري

ما اتخٌله من صورة وأنا ٌقظ  -تصوري خٌالً
-خٌالن  –واقع ،ج أخٌلة  –حقٌقة ×

خٌاالت

خشونة  ×، رفاهٌتً  تدللًداللً

على البٌتٌن أضواء
 . محاسنها وٌتذكر وبراءتها طفولته إلى الشاعر ٌحنـ ٔ
. وطلبه للعلم حبه تذكر وإنما واللهو اللعب ٌتذكر لم الشاعرـ ٕ

ثٌٛفور ثْلٌٚٝ 

م فً دمشق وهو شاعر وعالم أزهري تتلمذ باألزهر  8ٗ8ٔولد عان   القصاب القادر عبد -: بالشاعر التعربف
م له قصابد ُنشرت  878ٔم لٌلتحق باألزهر الشرٌف حتى عام  8ٕ٘ٔالشرٌف ؛ حٌث انتقل إلى القاهرة عام 

 م  9ٗٔٔفً كتاب العالمة عبد القادر القصاب حٌاته وشعره ونثره توفً عام 
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ٔٗ 

 من جمال التعبٌر
 بالـــً : تعبٌر ٌدل على تعلق الشاعر بمرحلة الطفولة .  ٌبارح ال الطفولة ـ عهد

 . بطفولته  الشاعر تعلق على ٌدل وخٌال : تعبٌر خاطري ٌغادر ـ  ال

  .الطفولة ألٌام الشاعر حنٌن ٌؤكد ترادف:  ٌغادر ال – ٌبارح ال -

 ـ بالً ـ خٌالً :  بٌنها تجانس لفظً ٌعطً جرسا موسٌقٌا ٌطرب األذن وٌلفت االنتباه . 

 . الفكرة لتأكٌد النفً وتكرار ، الطفولة بذكرٌات الشاعر اعتزاز على ٌدل ترادف:  حننت ما – ماذكرت -

 . بالطفولة السعادة على ٌدل العطف:  داللً – تبختري -

 

 ـ حب الشاعر للعلم و فضله ٕ
 الـمغنم فان ومربح م من كاسباـماكنت أطلب فً مداه م ٖ

 الـــمتألقا فً عالم مفض اــلكن رأٌت العلم نورا ساطع ٗ

 لالقتباس لذا شددت رحالً رحال برغبةـلشعلته ال تشد ٘
 

 خافت -مظلًما × ظاهرا  المًعا متألًقا أبغً –أرٌد  أطلب
 عالمون - الخلق ،ج عوالم عالم الطفولة عهد مداه
 الفضٌلة كثٌر الفضل ، المراد : ٌقدرالحق و مفضال فوابد مكاسبا
 تهٌأت شدت خالد -باق ×زابل  –هالك  فان
 نوره ج : شعل شعلته مغانم ج مغرم ، خسارة ×، مكسب مغنم

حل الرحال خسارة× مكسب  مربح  كل ما ٌعد للسفر ، م الرَّ

 نفور × حب وحرص  رغبة ج أموالنقود ، مال

 الترك ×األخذ ، والمراد : االستفادة  االقتباس جهلت ×أدركت  -عرفت  رأٌت
 للسفر تهٌأت وتجهزت ت رحالًدشد مظلًما -منطفبا ×  مضٌبا – منٌرا ساطعا

 

 بٌاتعلى األ أضواء
 ٌُ ٠طّغ ثٌٖجػٌ فٟ ٟفٌٛضٗ فٟ ِىجّخ ِجه٠ز فج١ٔز .ـ ٖ

ث فٟ ػجٌُ ٠موً ثٌؼٍُ ٚثٌؼٍّجء .أهًن ثٌٖجػٌ ـ ٗ ًً  ِٕي ٟفٌٛضٗ ل١ّز ثٌؼٍُ فٌآٖ ٔٛ

 ٌٙيث ثًصقً ثٌٖجػٌ فذًّج فٟ ثٌؼٍُ ًٚغذز فٟ ثَلّضفجهر ِٕٗ .ـ ٘

 من جمال التعبٌر
 . الطفولة ببراءة ٌوحً تعبٌر:  أطلب كنت ما ـ

 . والشمول للعموم نكرات:  مربح – مغنم – مكاسًبا -

 . المادٌة المكاسب بتفاهة توحً:  فان -

 . الظالم ٌبدد الذي بالنور للعلم تشبٌه:  نوًرا العلم رأٌت -

 ـ ساطعا : نكرة للتعظٌم ، توحً بأهمٌة العلم وأثره 

 ـ مالقا : نكرة للتعظٌم ، توحً بقوة العلم وشدة أثره . 

 . لطلبه واالرتحال العلم بحب توحً:  برغبة -

 . العلم لطلب واالستعداد العزٌمة بقوة توحً:  رحالً شددت -

 . كان أٌنما علٌه اإلنسان وحرص العلم قٌمة على ٌدل تعبٌر:  الرحال لشعلته شدت ـ

 
 ـ أثر طلب العلمٖ
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ٔ٘ 

 من هٌبة و جالل قد أبصرت اــــفاذا أنا كفراشة بهرت بم ٙ

 بالمرتجى والشعر كان مجالً اــــفقبست اٌمانا وحبا صادق 7
 

 ، وضاعة  حقارة×  عظمة جالل دهشت – أعجبت بهرت
 أخذت فقبست عمٌت  ×شاهدت  أبصرت
 أرجوه الذي المرتجى ، هوان  طٌش×  موتعظٌ جاللإ -وقار هٌبة

 مٌدنً  مجالً  إنكارا   ×تصدٌقا إٌمانا 

 

  البٌتٌنأضواء على 
 .وّج صؾيح ثْلٍ٘جً ثٌفٌثٕز ثٔذٌٙ ثٌٖجػٌ ِٓ ١٘ذز ثٌؼٍّجء ٚػظّز ثٌؼٍّجء ـ 6
 أمي ثٌٖجػٌ ثٌقخ ثٌٚجهق ٚثإل٠ّجْ ٚوجْ ثٌٖؼٌ ٘ٛ ثٌّؾجي ثٌيٞ دٌع ف١ٗ .ـ 1

 من جمال التعبٌر 

 : صٖذ١ز ثٌٖجػٌ ٔفْٗ دجٌفٌثٕز ، ٚ ٠وي ػٍٝ دٌثءر ثٌطفٌٛز ، ٠ٚٛفٟ دم١ّز ثٌؼٍُ ١٘ٚذز ثٌؼٍّجء . ـ فئىث أٔج وفٌثٕز

 ـ ١٘ذز ـ ؽَلي : ٔىٌصجْ ٌٍضؼظ١ُ ، د١ّٕٙج صٌثهف ٠ؤوو ثٌّؼٕٝ ، 

 : ثٌؼطف ٠وي ػٍٝ ِوٜ ثٌفٍٛ ثٌيٞ ٔجٌٗ ثٌٖجػٌ ، ٠ٚذ١ٓ ل١ّز ثإل٠ّجْ ٚثٌقخ فٟ ف١جصٕج . فمذْش فذًّج ٚ إ٠ّجًٔجـ 

 : ٠ٛفٟ دضمو٠ٌ ثٌٖجػٌ ٌٍٖؼٌ ٚثػضَثٍٖ دٗ . ثٌٖؼٌ وجْ ِؾجٌٟ ـ

 -أسبلة مجاب عنها :

 "؟ج : المقصود االرتحال والسفر لطلب العلم . لمقصود ب " شدت لشعلته الرحال: ما أس

 ؟    ج : عهد الطفولة وبراءتها . : ما الذي ال ٌبارح خٌال الشاعر ٕس

 : عالم ٌدل حنٌن الشاعر إلى الطفولة ؟ ج : ٌدل على براءة الطفولة . ٖس

 ؟ج : كان ٌطلب العلم . : ماذا كان ٌطلب الشاعر فً طفولته ٗس

 ج : رأى العلم نوًرا مضًٌبا فً عالم ٌقدر العلم والعلماء .   : كٌف رأى الشاعر العلم ؟ ٘س

 ج : قبس العلم والحب واإلٌمان الصادق واستفاد من العلماء .: ما الذي قبسه الشاعر فً ارتحاله ؟ ٙس

 ج : ٌدل على حب الشاعر للعلم وبراءته من اإلطماع المادٌة .  : عالم ٌدل ارتحال الشاعر لطلب العلم ؟ 7س

 ج : برع فً الشعر .    : ما المجال الذي برع فٌه الشاعر ؟ 8س

 ج : بهر الشاعر عظمة العلم وهٌبة العلماء .   : ما الذي بهر الشاعر ؟ 9س

 فً الشعر . ج : بالعلم واإلٌمان والحب الصادق فبرع   : كٌف حقق الشاعر أمله ؟ ٓٔس

ج : مصدر الموسٌقى : التصرٌع  بٌن شطري البٌت  : فً مطلع القصٌدة موسٌقى ما مصدرها ؟ وما أثرها ؟ ٔٔس
 األول فً " بالً ، خٌالً " وأثره ٌطرب األذن وٌلفت االنتباه .

  -ج : من محاسن فترة الطفولة لدٌه :؟  ما محاسن فترة الطفولة لدي الشاعر :  ٕٔس
             عدم سعٌه وراء المكاسب الفانٌة للدنٌا .     - ٕاللهو البريء والتمتع بتلك الفترة وجمالها .      - ٔ 
 ٌعٌش خالً البال من المتاعب .  -ٖ
ج: رأى الشاعر طفولته من منظوره الخاص بأنها تلك الفترة  ؟: كٌف رأى الشاعر طفولته ؟ وماذا وجد فٌها ٖٔس

 ٓالتً نعم فٌها براحة البال ، وأقبل فٌها على العلم بعقل صاٍف ، مالبكً منزه عن المادٌة المفرطة المتهالكة 

مة العلم   ج : اشتاق إلٌها ألنه نعم فٌها بالسعادة الحقٌقة  فً تقدٌره لقٌ: لَِم اشتاق الشاعر إلى طفولته؟ ٗٔس
 ولٌتخلص من واقع مادي مرٌر

ج : من الناس من ٌشتاق إلى مرحلة الطفولة لذكرٌاتها الجمٌلة   ؟: لماذا ٌشتاق الناس ُ إلى مرحلة الطفولة ٘ٔس
التً تحملها حٌث البراءة والطهر، و  من الناس من ٌشتاق إلى مرحلة الطفولة والصبا تخلًصا من الواقع الذي 

 ٌحٌاه .

ٌحتاج إلى االجتهاد والعزٌمة الصادقة  التً تتحمل المشقة والعناء ، الرغبة فٌه  إالم ٌحتاج العلم ؟ : ٙٔس
 ٓواإلقبال علٌه بحب  ،  اإلٌمان بدورالعلم العظٌم فً الحٌاة
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شاعر م فٌها العِ ما الذي ال ٌبارح خٌال الشاعر ؟ ولماذا ؟  * عهد الطفولة وبراءتها ، ألن فترة الطفولة  نً  7ٔس
  براحة البال ، وأقبل فٌها على طلب العلم .

من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 

(.   السمر – السهر – السفر( : ) الرحال المراد بـ )  -)أ( تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :   
الشعور(.  –المشاعر  -جمع )الشعر(  : ) األشعار - (     خوف  –طٌش  -مضاد) هٌبة( : ) وقار -   
توضح األبٌات أسباب ارتحال الشاعر وآثار ذلك ، وضح ذلك من خالل فهمك لألبٌات  -ب
 ما الجمال فً قول الشاعر : فإذا أنا كفراشة بهرت .... " ؟ -جـ 
ا صادًقا " العطف بٌن اإلٌمان والحب الصادق –د  ٌوحً بـ ................... " فقبست إٌماًنا و حّبً

بل ال ٌغادر خاطري وخٌالًـــعهد الطفولة ال ٌبارح بال

تبختري وداللً ما ذكرتال وهـــحننت الً براءة له ال ما

 )أ( تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس : 
ٌرحل ( –ٌستقر  –مضاد ) ٌغادر (     ) ٌترك  -    ( خاطري – إحساسً – كبديمرادف )بالى( : ) -
ٌبٌن البٌتان أسباب اشتٌاق الشاعر للطفولة ، وضح ذلك من خالل فهمك لألبٌات . )ب( 
ٌغادر ( بصٌغة المضارع ؟  –عالم ٌدل استخدام الشاعر الفعلٌن ) ٌبارح )ج( 

) د( ما الجمال فً قول الشاعر : عهد الطفولة ال ٌبارح بالً ؟ 

ًٔٛثً ّجٟؼجً  ِفـــٞجيٌىٓ ًأ٠ش ثٌؼٍُ ِضأٌمجً فٟ ػجٌُ

ٌَللضذجُ ٌيث ٕوهس ًفجًٌٟٕوس ٌٖؼٍضٗ ثٌٌفجي دٌغذز

ما مرادف ) االقتباس ( :...........، ومضاد ) ساطعاً (:..............؟  -أ
 ما الذى أبصره الشاعر ؟ وماذا أخذ منه ؟  -ب 
 قول الشاعر ) رأٌت العلم نوراً ( ؟ فًماذا ترى من جمال   -جـ 
 األبٌات سبب نتٌجة . وضح ذلك . فً  -د 

فإذا أنا كفراشة بهرت بما  قد أبصرت من هٌبة و حالل

مجالًفقبست إٌماناً وحباً صادقاً  بالمرتجى والشعر كان 

 -أ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
(     -عظمة      -مرادف " هٌبة "   )   هبة    - عظمة   (   -حقارة      -الل "  )   قبح   جمضاد "  -همة 

العلم . اشرح ؟ب( توضح األبٌات آثار ارتحال الشاعر لطلب 
 قول الشاعر ) فقبست إٌماناً و حباً (  فًجـ( ما الجمال 

فئىث أٔج وفٌثٕز دٌٙس دّج     لو أدٌٚس ِٓ ١٘ذز ٚ فَلي

ِؾجٌٟفمذْش إ٠ّجٔجً ٚفذجً ٙجهلجً  دجٌٌّصؾٝ ٚثٌٖؼٌ وجْ 

 -أ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
ا ( ) بغًضا ـ فراًقا ـ بعًدا ( ـ مضاد )ٔ ـ جمع ) الشعر ( ) الشعراء ـ األشعار ـ الشعابر ( ٕ               حّبً

ب ـ ٌتحدث الشاعر عن آثار ارتحاله لطلب العلم . اشرح ذلك بأسلوبك .
جـ صور الشاعر نفسه بالفراشة . فعالم ٌدل ذلك؟ 

ا صادًقا ( ماذا أفاد العطف بٌن اإلٌمان و الحب ؟  د ـ ) فقبست إٌماًنا وحّبً

ٍُُْٟخ  ُْٕش أَ ج ُو ذَج فَِٟ ِّ َىج َِ َوثُٖ  جيِ َِ َِ ـِ  دَ ٌْ َِ َٚ  ٍْ ٍُ فَج ْغَٕ َِ ْٓ ِِ
َؼج ِٟ ج َّ ثً  ًَ ْٛ ُٔ َُ ٌِْؼٍ أ٠َُْش ث ًَ  ْٓ ضَأٌَِمَجً ٌَِى جيِ  فُِٟ َٞ ْف ِِ ٍُ َػجٌَ

 ٌِّ ِٗ ثٌ ْؼٍَضِ ُٖ وَّْس ٌِ ْغذَزٍ ُٕ ٌَ َوْهُس ٌَللضذجَُفجُي دِ َٕ ًفجٌٌَِٟيث 

 -أ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
ـ ِفٌه ) ثًفجي ( ) ثٌٌفً ـ ثٌٌفٍز ـ ثٌٌّفٍز ( ٕـ ٌِثهف )ثَللضذجُ ( ) ثْلمي ـ ثَلمضَلُ ـ ثٌضم١ٍو (    ٔ

ْغذَزٍ  ٌَ َفجُي دِ ٌِّ ِٗ ثٌ ْؼٍَضِ ُٖ وَّْس ٌِ َوْهُس ٌَللضذجُُٕ َٕ ًفجٌٌَِٟيث 

ج َّ ْس دِ ٌَ ِٙ ٍز دُ َٕ ث ٌَ َؽَليِ فَئَِىث أََٔج َوفَ َٚ ١َْ٘ذٍَز  ْٓ ِِ ْس  ٌَ َٚ لّْو أَْد

ُش  ْْ جِهلَجفَمَذَ َٙ ُفذَّجً  َٚ جَٔجً  َّ َْ إ٠ِْ ٌُ َوج ْؼ ِّٖ صََؾٝ ٚثٌ ٌْ ُّ ٌْ ِؾجٌٟدِج
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ـ ػَلَ ٠وي ثًصقجي ثٌٖجػٌ ٌطٍخ ثٌؼٍُ ؟ ٕـ و١ف ًأٜ ثٌٖجػٌ ثٌؼٍُ ؟                                     ٔح ـ 

 ؽـ ـ ) ٕوس ٌٖؼٍضٗ ثٌٌفجي ( ) ٕوس ٌٍٍؼٍُ ثٌٌفجي ( أٞ ثٌضؼذ٠ٌ١ٓ أؽًّ ؟ ٚ ٌّجىث ؟ 

ه ـ ِجىث صمٛي ٌّٓ ٠قٌَ أَٚلهٖ ِٓ ثٌضؼ١ٍُ ؟ 

ٍُُْٟخ فِ  ُْٕش أَ ج ُو ذَجَِ  َِٟ ِّ َىج َِ جيِ َوثُٖ  َِ ـِ  دَ ٌْ َِ َٚ  ٍْ ٍُ فَج ْغَٕ َِ ْٓ ِِ

َؼج ِٟ ج َّ ثً  ًَ ْٛ ُٔ َُ ٌِْؼٍ أ٠َُْش ث ًَ  ْٓ ضَأٌَِمَجً فِ ٌَِى جيِ ٟ ُِ َٞ ْف ِِ ٍُ َػجٌَ

ْغذَزٍ  ٌَ َفجُي دِ ٌِّ ِٗ ثٌ ْؼٍَضِ ُٖ وَّْس ٌِ ًَِفجٌِ ٌَِلُٕ َوْهُس  َٕ ٌَِيث  ُِ ْٟلضِذَج

ـ جمع ) شعلته ( ٖـ مضاد ) ساطًعا ( ٕـ مرادف ) متألًقا (  ٔأـ هات  
ـ وضح الجمال قً ) فإذا أنا كفراشة ( ؟ ٕـ عالم حرص الشاعر من خالل فهمك لألبٌات ؟ ٔب ـ 
ـ ما الذي بهر الشاعر ؟ ٕـ وضح الجمال فً قول ) شدت لشعلته الرحال ( ٔجـ ـ 

ثٌطفٌٛز َل ٠ذجًؿ دجٌـــٟ    دً َل ٠غجهً مجٌٟٞ ٚم١جي ػٙو

َل ِج فٕٕش ثٌٟ دٌثءر ٌٙـــٖٛ  َل ِجىوٌس صذنضٌٞ ٚهَلٌٟ

 -أ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
ـ مضاد ) حننت ( ) هدٌت ـ زهدت ـ مهدت ( ٕـ جمع ) خاطري ( ) خواطري ـ أخطاري ـ مخاطري (  ٔ

البٌتٌن بأسلوبك .ب ـ عبر عنمعنى 
 جـ ـ ما الجمال فً ) عهد الطفولة ال ٌبارح بالً ( ؟ 

 -( أِجَ ثٌنطأ :  ، ٚػَلِز )  ح( أِجَ ثٌٚٛث ٝغ ػَلِز ) د ـ 

.     )  ( ـ قابل النص الشاعر على الجارمٔ
ـ بالعلم و العمل ٌحقق اإلنسان آماله .  )  ( ٕ

َؼج ِٟ ج َّ ثً  ًَ ْٛ ُٔ َُ ٌِْؼٍ أ٠َُْش ث ًَ  ْٓ ضَأٌَِمَجً فِ ٌَِى جيِ  ُِٟ َٞ ْف ِِ ٍُ َػجٌَ

ْغذَزٍ  ٌَ َفجُي دِ ٌِّ ِٗ ثٌ ْؼٍَضِ ُٖ وَّْس ٌِ ًَِفجٌِ ٌَللضذجُُٕ َوْهُس  َٕ ٌَِٟيث 

 -أ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
ـ مضاد ) ساطًعا ( )منًٌرا ـ مبهًرا ـ منطفًبا ( ٕ  ـ مرادف )االقتباس ( ) األخذ ـ االختالس ـ التقلٌد (ٔ

ب ـ كٌف رأى الشاعر العلم ؟ و ما المقصود بـ ) شدت لشعلته الرحال ( ؟
 جـ ـ ما الجمال فً ) رأٌت العلم نوًرا ساطًعا ( ؟ 

ٍُُْٟخ َِ  ُْٕش أَ ذَج فٟج ُو ِّ َىج َِ َوثُٖ  جيِ َِ َِ ـِ  دَ ٌْ َِ َٚ  ٍْ ٍُ فَج ْغَٕ َِ ْٓ ِِ

َؼج ِٟ ج َّ ثً  ًَ ْٛ ُٔ َُ ٌِْؼٍ أ٠َُْش ث ًَ  ْٓ ضَأٌَِمَجً ٌَِى جيِ  فُِٟ َٞ ْف ِِ ٍُ َػجٌَ

ـ جمع ) مغنم ( ٖـ مضاد ) متألًقا (   ٕـ مرادف ) فان (   ٔأ ـ هات : 
جـ ـ وضح الجمال فً ) رأٌت العلم نوًرا ساطًعا ( .  ب ـ اشرح البٌتٌن بأسلوبك .

ـ الفكرة الربٌسٌة فً البٌتٌن .................... ٕـ قابل األبٌات .................. ٔد ـ أكمل : 

وخٌال خاطري ٌغادر ال بلبالـــً ٌبارح ال الطفولة عهد

وداللً تبختري ذكرت ما اللهـــوه براءة الً حننت ما ال

 -أ( تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن : 
ـ مضاد ) ٌغادر ) ٌبقى ـ ٌخدع ـ ٌجري ( ٕـ مرادف ) داللً ( ) عمري ـ ألعابً ـ تدللً ( ٔ

ـ من قابل النص ؟ ٕـ للطفولة ذكرٌات ال ٌنساها الشاعر . وضح ذلك . ٔب ـ 
ال ٌبارح .. ال ٌغادر ( ؟ جـ ـ ما الجمال فً ) 

د ـ ما الذي اهتم به الشاعر فً مرحلة الطفولة كما فهمت من النص ؟ 

ًُِؿ   دَجٌِـــٝ ُو ثٌطُّفٌَُِٛز َل ٠ُذَج ْٙ َم١َجٌَِٝػ َٚ  ٌٜ ِٟ ًُ َمج ًْ َل ٠َُغجِه دَ

 ِٖ ِٛ ـــ ْٙ ثَءِر ٌَ ٌَ ُْٕش إٌَِٝ دَ ج َفَٕ َِ َهَلٌَِٝل  َٚ  ٌِٜ ُس صَذَْنضُ ٌْ ج َىَو َِ َل 

ذَج ِّ َىج َِ َوثُٖ  َِ ٍُُْٟخ فِٝ  ُْٕش أَ ج ُو ـــجيِ َِ َِ دَـِ  ٌْ َِ َٚ  ٍْ ث ََ ٍُ َف ْغَٕ َِ ْٓ ِِ
َؼــج ِٟ ج َّ ثً  ًَ ْٛ ُٔ َُ ٌِْؼٍ أ٠َُْش ث ًَ  ْٓ جيِ ٌَِى َٞ ْف ِِ ٍُ ضَأٌَِمَجً فِٝ َػجٌَـــ ُِ

(    زاهٍ  -منٌر -مختال  مرادف )ساطع( : ) -ٔ)أ( اختر :  
أغنام ( –مغانم  –جمع ) مغنم ( : ) غنابم  -ٖ    راٍق ( –باٍق  –مضاد )فاٍن( : ) زابل  -ٕ
خاطرى ( –فاِن  –مرادف )بالى( : )ممزق  -٘   كاسب ( –مكسب  –مفرد )مكاسب( : ) كسب  -ٗ

فولِة ؟  )ب( لََم اْشتاَق الشاعُر إلى َعْهِد الطُّ
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ُت اْلِعلَم ُنْوَراً َساِطَعا( ما الجمال فى هذا التعب ٌْ ٌر ؟ )ج( )َرأَ

اإلقامة ( –الفرار  –)شدت لشعلته الرحال( تعبٌر ٌدل على : ) االستعداد  -ٔأ( اختر : )
خفٌت ( –عمٌت  –مضاد )أبصرت(: ) جهلت  -ٖشاهدُت (.     –وافقت  -المراد ) قبست( : ) نِلُت  -ٕ
)ب( ما  عالقة الشاعر بالعلم فى وضوء األبٌات السابقة ؟ )ب( ما الجمال فى :" َفإَِذا أََنا َكَفَراَشٍة ُبِهَرْت" ؟  

ٌغدر ( –ٌغادر  –مرادف ) ٌبارح( : ) ٌألف  -ٔاختر :   ( أ)
المع (. –باهت  –مضاد ) ساطع ( : ) خافت  -ٖ    ٓمعالم (  –أعالم  –جمع )عالم( : )  عوالم  -ٕ
الذكرٌات ( –العلم  –المراد بــ )عهد الطفولة ( : ) المٌثاق   -ٗ
صٌثهف ( –ِمجدٍز  –)َل ٠ذجًؿ دجٌٝ  ( ) َل ٠غجهً مجٌٟٜ(  د١ّٕٙج : )صٞجه -٘

فُولِة كما ُتصورها األبٌاُت  ؟  ُز َمْرَحلَِة الطُّ ٌْ  )ب( بِِم َتَتَم
)ج( بم ٌوحى قوله :" ال ٌبارح بالى " ؟  وما قٌمة تكرار النفى ؟  

ج َّ ْس دِ ٌَ ِٙ ٍز دُ َٕ ث ٌَ َؽَليِ فَئَِىث أََٔج َوفَ َٚ ١َْ٘ذٍَز  ْٓ ِِ ْس  ٌَ َٚ لّْو أَْد

جِهلَج َٙ ُفذَّجً  َٚ جَٔجً  َّ ُش إ٠ِْ ْْ َؾجٌِٝفَمَذَ َِ  َْ ٌُ َوج ْؼ ِّٖ صََؾٝ ٚثٌ ٌْ ُّ ٌْ دِج

:فى ضوء فهمك لمعانى الكلمات فى سٌاقها ضع  ( أ)
مرادف )قبست( ومضاد ) هٌبة ( وبم توحى كلمة )فراشة( ؟ ـ 
 )ب( بم صّور الشاعر نفسه فى البٌتٌن ؟ وما داللة ذلك التصوٌر ؟  
الشاعر فى البٌتٌن ٌتحدث عن .......... -ٕ       قابل النص ...............  -ٔتى: أ)ج( أكمل ما ٌ 
تنكٌر) إٌمانا وحبا( ٌفٌد ..............و العطف ٌفٌد ..........  -ٗ   "فقبست" عالقتها بكلمة "أبصرت"....  -ٖ
استعمال الفعل الماضى ٌفٌد ................ -٘

 -استخرج من العبارة : -ب                 أعرب ما فوق الخط.  -أ

 ضمٌرا مستترا.  - فعال متعدٌا وحدد مفعوله.  -  فعال الزما.  -

فعال معتال وحدد نوعه.  -توكٌدا واذكر نوعه.  - فعال صحٌحا واذكر نوعه.   ضمٌرا منفصال.  -

. "المؤمن ٌحرص على الصالة" اجعل المبتدأ جمعا للمذكر وغٌر ما ٌلزم -ج

 ( أعرب ما تحته خط .  أ) 

 حاال وبٌن –نعتا جملة وبٌن نوعها ومحلها  -نعتا مفردا  –شرط وبٌن أجزاءه  أسلوب: )ب( عٌن فى العبارة

 . معطوفا –نوعه  تمٌٌزا وبٌن –فعال معربا وفعال مبنٌا  –اسما معربا وآخر مبنٌا  –نوعها 

 .الباال كاسف رحل المستعمر عن بالدنا وهو -ٕالبال .  كاسف رحل المستعمر عن بالدنا -ٔج( )

 . الجد بالدنا بل اللهو لن ٌسود  - ٕ        للهوال ا الجد ٌحب محمد - ٔ

ْغذَزٍ  ٌَ َفجُي دِ ٌِّ ِٗ ثٌ ْؼٍَضِ ُٖ وَّْس ٌِ ًَِفجٌُِٕٝ َوْهُس  َٕ ٌَِيث  ُِ ٌإِِلْلضِذَج

ج َّ ْس دِ ٌَ ِٙ ٍز دُ َٕ ث ٌَ َؽَليِ فَئَِىث أََٔج َوفَ َٚ ١َْ٘ذٍَز  ْٓ ِِ ْس  ٌَ َٚ لّْو أَْد

جِهلَج َٙ ُفذَّجً  َٚ جَٔجً  َّ ُش إ٠ِْ ْْ َؾجٌِٝفَمَذَ َِ  َْ ٌُ َوج ْؼ ِّٖ صََؾٝ ٚثٌ ٌْ ُّ ٌْ دِج

ثعُُٗ ٌَ ُٖ ٚصُ ًُ ْٓ آعَج َّ ٌِ ٌِٜ ْؼ ٠ٌٌِْو َغــــــجيٍ ِٕ ُٗ ِػْمٌو فَـــ ُّ فََِٕظ١ْ

ًُِؿ   دَجٌِٝ ُو ثٌطُّفٌَُِٛز َل ٠ُذَج ْٙ َم١َجٌَِٝػ َٚ  ٌٜ ِٟ ًُ َمج ًْ َل ٠َُغجِه دَ

 ِٖ ِٛ ْٙ ثَءِر ٌَ ٌَ ُْٕش إٌَِٝ دَ ج َفَٕ َِ ُس صَذَنْ َل  ٌْ ج َىَو َِ َهَلٌَِٝل  َٚ  ٌِٜ ضُ

ذَج ِّ َىج َِ َوثُٖ  َِ ٍُُْٟخ فِٝ  ُْٕش أَ ج ُو جيِ َِ َِ ـِ  دَ ٌْ َِ َٚ  ٍْ ٍُ فَج ْغَٕ َِ ْٓ ِِ
َؼج ِٟ ج َّ ثً  ًَ ْٛ ُٔ َُ ٌِْؼٍ أ٠َُْش ث ًَ  ْٓ جيِ ٌَِى َٞ ْف ِِ ٍُ ضَأٌَِمَجً فِٝ َػجٌَ ُِ

 والدٌعه كلٌهمعاوالعمل الصالح والتلمٌذ المؤمن هو الذى ٌعمل الصالحات وٌطٌعع الصحٌح اإلٌمان معناه االعتقاد 

وسعار علعى العدرب  قلبعه وٌسعى للخٌر وٌعتقد بأن له ربا واحدا مستحقا لكل كمال وإن التلمٌذ العذى معأل اإلٌمعان

 فى حٌاته. ٌفشل االدٌان السماوٌة لن  رسمتهالذى 

ن أقوى عدداً اإلنسا أن ٌجد وٌجتهد حتى ٌصل إلى هدف ٌحقق طموحه فالحٌاة تجعل ٌجب ن الفرد العاقلإ

  .لتستغل قدراتك عقلك باهرا ٌسع له لٌدركه فٌجب أن تستخدم لنجاحوأحسن خبرة ومن ٌرد ا
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، ٌحسن ، ٌجدر  ٌجبٌنبغً

سكتصمت

فترة وجٌزة من الزمن ج برهبرهة

حدٌثه ، م كلمةكالمه

ج : أسواء  متفاوتون×متساوونسواء

أخذ ، أسلب × ، أعٌد  رجعأُ أراد

ٌجتنبون ×  ٌرتكبونٌقترفون

الجرٌمة كل أمر ٌخالف القانون ، مالجرابم

، أتقاعس اتكاسل×اجتهدأحاول

وقفمثل

، تتأكد  تتحققتثبت

براءته×إتهامهإدانته

ٌستوجبٌستحق

اعتدال ، توسط ×  مبالغةتجاوز

تواضع ×، تكبر  تعالاستعالء

، أجبرتنً  ألزمتنً، قادتنً ساقتنً

أهمل×أهتم أرعى

أمور، م شأن -مصالح شبون

أرفض×أقبل أرضى

، مودة رفق، لٌن  ×غلظة وإعراض جفاء

احتقار ×، تكرٌم  احترامتقدٌر

سلم "ألقى علٌهم التحٌة"حٌا

عابًسا ×ضاحًكا دون صوتمبتسًما

السالم ،ج التحٌاتالتحٌة

األكبرون والمؤنث: كبرى -أعظم ،ج األكابرأكبر

سبب ج أسرارسر

انتهاء ، انفضاض ×  اجتماعانعقاد

،ج برلمانات القوانٌنتشرٌع مجلس برلمان

جهزتأعددت

شا غٌر متوقع ، ج مفاجأتمفاجأة

ج روابع ، المذكر:رابعمعجبة  جمٌلة ،رابعة

قصاصات من الورق م ورٌقةورٌقات

مبسوطة ، منشورة ×ملفوفةمطوٌة

انتقاءاختٌار

المكتوبالمدون

ٌطرحهاٌلقٌها

بشأنبخصوص

للبحث والنقاشالمعدة والمقدمة المقترحة

 ثٌغج١ٔزثٌٛفور 

برلمان الفصلافتتاح جلسة ـ ٔ
 تالمٌذه حٌا الفصل .. على أحمد األستاذ دخل

أكبر ... بابتسامة التحٌة التالمٌذ رد مبتسًما
 فالٌوم هذه .. ابتسامتكم سر أعرف:  األستاذ قال 

األسبوعً الفصل برلمان انعقاد موعد الخمٌس
 ثم رابعة مفاجأة لكم أعددت وقد( مصر أجل من)

:  قابالً  مطوٌة صغٌرة ورٌقات عدة جٌبه من أخرج
 ورقة كل فً تجدون سوف:  أضاف ثم ، هى ها

 ورقة باختٌار أحدكم وسٌقوم مقترحة وظٌفة منها
 أسبلة أٌة وعن علٌها المدون السؤال عن ٌجٌب ثم

 من:  الوظٌفة هذه بخصوص زمالؤه علٌه ٌلقٌها

!؟ ٌبدأ أن ٌحب منكم

ـ مصطفى ضابط شرطة مثالًٕ
 أول لٌكون( مصطفى) زمٌلنا على اختٌارنا وقع
 سحب المقترحة المهن من مهنة ٌتخذ من

 أنك لو:  التالى السؤال هافٌ فإذا ورقة مصطفى
؟ تفعل أن علٌك ٌنبغى ماذا...  شرطة ضابط
 لو:  قابالً  كالمه بدأ ثم ..برهة مصطفى صمت
 سواء كلهم الناس لجعلت شرطة ضابط أننى
 الحقوق أرد تمٌٌز أو تفرقة بال القانون أمام

 ، الجرابم ٌقترفون من ضبطوأ ، ألصحابها
 .استطاعتً قدر الجرٌمة حدوث منع وأحاول
 موقفك فما متهم أمامك مُثل وإذا:  محمد فسأله

 تثبت حتى برئ المتهم:  مصطفى أجاب! ؟
 معاملة ٌستحق فهو إدانته ثبت وإذا...  إدانته
 حقه ٌأخذ أن المجتمع وعلى إنسان ألنه ؛ طٌبة
. قسوة أو تجاوز دون
 باستعالء الجمهور تعامل وهل)أٌمن سأل

 ساقتنى لقد كال:  بسرعة مصطفى أجاب( وتكبر
 الذٌن الناس شبون أرعى أن عملى ظروف

 أحد ٌعاملنى أن أرضى ال فأنا إلً ٌحتاجون
 أقبله ال لنفسى أرضاه ال وما وتكبر بجفاء
 احترام بكل الجمهور سأعامل فإننى ولذا لغٌرى
 .  وتقدٌر
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ٕٓ 

 
 
 

 مخزٌة ، مسٌبة ×  عظٌمة مشرفة

 اتجه التفت

 متفهمة ،فاهمة  واعٌة

 نبقى × نترك –نخرج  نغادر

 ، ٌراد ، ٌطلب  ماٌنبغً ما ٌرام

علت البسمة 
 وجوهنا

 على وجوهناوظهرت ارتسمت 

 
 
 
 
 
 

 -:أسبلة مجاب عنها

  عندما دخل الفصل؟ وكٌف كان حاله؟ (  أحمد) ماذا فعل األستاذ 

 .مبتسماً  تالمٌذه حٌا الفصل على(  أحمد)  األستاذ دخل

 التالمٌذ التحٌة بابتسامة أكبر ردّ  ؟(  أحمد)  كٌف رد التالمٌذ تحٌة األستاذ 

 ما سر ابتسامة التالمٌذ؟ 

 (.مصر أجل من) األسبوعً الفصل برلمان انعقاد موعد وهو الخمٌس ٌوم فً أنهم التالمٌذ ابتسامة سر

  لتالمٌذه؟ (  أحمد) ما المفاجأة التً أعدها األستاذ 

 ورقة باختٌار التالمٌذ أحد ٌقوم ثم مقترحة وظٌفة منها ورقة كل فً مطوٌة ورٌقات عدة جٌبه من أخرج
 .الوظٌفة هذه بخصوص زمالؤه علٌه ٌلقٌها التً األسبلة وعن ، فٌها  المدون السؤال عن وٌجٌب

 وقع االختٌار لٌكون أول من ٌتخذ مهنة من المهن المقترحة؟ نْ مَ  على 

 .المقترحة المهن من مهنة ٌتخذ من أول لٌكون(   مصطفى)  على االختٌار وقع

  ةـرطضابط شُ ؟  بتمثٌلها (  مصطفى) ما الوظٌفة التى قام                

  فً الورقة؟ (  مصطفى) ما السؤال الذي وجده 

 ؟ تفعل أن علٌك ٌنبغً ماذا...  شرطة ضابط أنك لو:  التالً السؤال بها فإذا ورقة(   مصطفى)  سحب

  المجتمع؟ أو ما دور ضابط الشرطة فً ؟  لو أنه ضابط شرطة (  مصطفى) ماذا سٌفعل 

  برهة ثم بدأ كالمه قابالً لو أنه ضابط شرطة (  مصطفى) صمت: 

  أو تمٌٌز وسوف لجعل الناس كلهم سواء أمام القانون بال تفرقة 

 ٌرد الحقوق ألصحابها 

   َالجرابمٌقترفون  نْ ٌحاسب م              

 - ٌحاول منع حدوث الجرٌمة قدر استطاعته 

  ؟ وبم رد؟(  مصطفىـ ) ل (  محمد) ما السؤال الذي سأله 

إدانته ... وإذا المتهم برئ حتى تثبت  : (  مصطفى) أجاب  !: وإذا مُثل أمامك متهم فما موقفك؟(  محمد) سأله 
 .وعلى المجتمع أن ٌأخذ حقه دون تجاوز أو قسوة ثبت إدانته فهو ٌستحق معاملة طٌبة ألنه إنسان

 ألنه إنسان وعلى المجتمع أن ٌأخذ حقه دون تجاوز أو قسوة طٌبة؟ لماذا ٌستحق المتهم معاملة.    

 نحو الجمهور وكٌف ٌجب علٌه أن ؟ وبم أجابه؟ أو ما واجب رجل الشرطة( مصطفى ( )  أٌمن)  بم سأل 

 ؟ ٌعاملهم

 ـ ختام مشرف لجلسة البرلمانٖ
 على لمصطفى البرلمان أعضاء صفق
 لقد) وقال أحمد األستاذ وابتسم إجاباته
 ضابط بوظٌفة قٌامك عن التعبٌر أحسنت
 قابالً  إلٌنا التفت ثم مشرفة بصورة شرطة

 واعٌة أسبلتكم كانت لقد األعضاء أٌها وأنتم)
 وأعلن....  جمٌعاً  أشكركم إننى وممتازة
 (الٌوم جلستنا نهاٌة
 محٌٌة إٌمان قالت الفصل نغادر نحن وبٌنما

 حضرة ٌا ٌرام ما على شًء كل) مصطفى
 البسمة وعلت جمٌعاً  فضحكنا( الضابط
 . وجوهنا
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.وتكبر باستعالء الجمهور تعامل وهل( :  أٌمن)  سأل
 ال فأنا إلً ٌحتاجون الذٌن الناس شبون أرعى أن عملً ظروف ساقتنً لقد كال: بسرعة(   مصطفى)  أجاب
 احترام بكل الجمهور سأعامل فإننً ولذا لغٌري أقبله ال لنفسً أرضاه ال وما وتكبر بجفاء أحد ٌعاملنً أن أرضى
 .وتقدٌر

  قاله له؟ منه؟ وماذا (  أحمد) ؟ وما موقف األستاذ (  مصطفى) ما موقف أعضاء البرلمان من 

 بوظٌفة قٌامك عن التعبٌر أحسنت لقد: "  وقال(  أحمد)  األستاذ وابتسم إجابته، على البرلمان أعضاء صفق
 ."مشرفة بصورة الشرطة ضابط

  وأنتم أٌها األعضاء لقد كانت أسبلتكم" التفت إلٌهم قابالً:  ألعضاء البرلمان ؟ ) أحمد) ماذا قال األستاذ 

."  واعٌة وممتازة إننً أشكركم جمٌعاً  وأعلن نهاٌة جلستنا الٌوم

 كل شًء على ما ( : "  مصطفى) قالت محٌٌة  (  إٌمان) ألن  ضحك الجمٌع عند مغادرتهم الفصل ؟ لماذا 

هموعلت البسمة وجوه اً جمٌعوافضحك .(  ٌرام ٌا حضرة الضابط

 ؟ الشرطة ضابط بها ٌتحلى أن ٌجب التً الصفات ما
. الناس واحترام التواضع -ٕ.   القانون أمام الجمٌع بٌن والمساواة العدل -ٔ:  ج

. الوطن أجل من والتضحٌة الشجاعة -ٗ.        العامة المصلحة ومراعاة العمل وإتقان األمانة -ٖ

 ؟ الموضوع من فهمت كما الناجح الضابط أعمال ما    
 الحقوق وٌرد ر، وتقدٌر احترام بكل الناس وٌعامل ، إلٌه ٌحتاجون الذٌن الناس شبون ٌراعً أن:  ج

 . استطاعته قدر الجرٌمة وٌمنع القانون أمام سواء الناس وٌجعل ، ألصحابها

  ما فهمت من هذا الدرس؟كما واجب ضابط الشرطة

 - .النظر للناس كلهم سواء أمام القانون بال تفرقة أو تمٌٌز

 - .معاملة المتهم بال قسوة حتى تثبت إدانته، وبعدها ألنه إنسان له حقوق 

 -  محاسبة من ٌرتكبون الجرابم  -د الحقوق ألصحابها.                            ر  -

 -  معاملة الناس بتواضع وتقدٌر. -.     همنع حدوث الجرٌمة قدر استطاعت

مناقشة من واقع االمتحانات

 

 

(  ٠ٌصىذْٛ – ٠ؾج٘وْٚ – ٠ْىْٕٛ( : ) ٠مضٌفْٛ ٌِثهف ) -اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن :  ٌرختأ( 

                 ( ثٌمٕجةٓ - ثٌّمجٌْٚٛ  – ثٌمٛث١ٔٓ (: ) ثٌمجْٔٛ ؽّغ )   -

ِج ِٙجَ ٝجد٠ ثٌٌٖٟز وّج د١ٕٙج ِٚطفٝ ؟      ح(  

 ثٌّضُٙ ٠ْضقك ِؼجٍِز ١ٟذز .ػ ( ػًٍ : 

 -( أمام الخطأ :  ، وعالمة )  ب( أمام الصوا ضع عالمة )   -د 
 )    (ثُّ دٌٌّجْ ثٌفًٚ " ِٓ أؽً ٌِٚ "    -ٔ
)    (ِٓ وً أّذٛع                       ِٛػو ثٔؼمجه ؽٍْز دٌٌّجْ ثٌفًٚ ٠َٛ ثإلع١ٕٓ -ٕ

 كلمة مفردها )شأن( -ٕ                كلمة معناها )قادتنً( -ٔهات من الفقرة:   -أ 
كلمتٌن متضادتٌن -ٗ كلمة جمعها )الجماهٌر( -ٖ
 ٖما تعلٌق األستاذ أحمد على أسبلة أعضاء البرلمان؟   - ب
ابط الشرطة؟ ما الصورة المثلى التً رسمها الدرس لض  -جـ 
 لماذا ضحك الجمٌع عند مغادرتهم الفصل؟  -د 

 
 

 ألصحابها الحقوق وأرد ، تمٌٌز أو تفرقة بال القانون أمام سواء كلهم الناس لجعلت شرطة ضابط أننى لو
. استطاعتً قدر الجرٌمة حدوث منع وأحاول ، الجرابم ٌقترفون من  وأضبط

 ال فأنا إلً ٌحتاجون الذٌن الناس شبون أرعى أن إلى عملً ظروف ساقنً لقد كال بسرعة مصطفى أجاب
 بكل الجمهور سأعامل فأننً ولذا لغٌري أقبله ال لنفسً أرضاه ال وما وتكبر بجفاء أحد ٌعاملنً أن أرضى
 وتقدٌر احترام

 سوف أضاف ثم هاهً قابال مطوٌة صغٌرة ورٌقات عدة جٌبه من أخرج ثم رابعة مفاجأة لكم أعددت وقد

 علٌها المدون السؤال عن ٌجٌب ثم ورقة باختٌار أحدكم وسٌقوم  ،  مقترحة وظٌفة منها ورقة كل فً تجدون
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هات فً جمل من عندك : مرادف )المدون(  ،  و جمع )الوظٌفة(  .  -أ
 ما رأٌك فً فكرة ) برلمان الفصل ( ؟ معلال . -ب
 ما مهام ضابط الشرطة التً حددها مصطفى ؟ -ج
وضح كٌف ٌجب أن ٌعامل ضابط الشرطة كال من :  الجمهور   _   المتهم  . -د

 

ـ مضاد ) تواضع (  ٕـ مرادف ) قادتنً (   ٔأ ـ هات من العبارة السابقة : 
 -( أمام الخطأ :  ، وعالمة )  ب( أمام الصوا ضع عالمة ) ب ـ 
ـ ٌنبغً أن ٌعامل ضابط الشرطة الجمهور بكل احترام وتقدٌر .  )  ( ٔ
ـ ضابط الشرطة ٌعمل على منع الجرٌمة قبل حدوثها .  )  ( ٕ

 م من الدرس ؟ جـ ـ ما مهام ضابط الشرطة كما تفه
د ـ ما واجبنا تجاه رجال الشرطة الذٌن ٌحمون الوطن وٌستشهدون من أجله ؟ 

 اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : ٌرختأ ـ 
ـ مرادف ) ٌقترفون ( ) ٌرتكبون ـ ٌمارسون ـ ٌفعلون ( ٕـ جمع ) ضابط ( : ) ضوابط ـ ضباط ـ أضبطة (       ٔ

 ب ـ لو أنك ضابط شرطة ، فماذا أنت فاعل ؟ 
جـ ـ ما اسم برلمان الفصل ؟ و ما حق المتهم قبل وبعد ثبوت اإلدانة ؟ 

 
 

 مرادف ) ٌقترفون ( ) ٌرتكبون ـ ٌمارسون ـ ٌفعلون ( ـٔ اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : ٌرختأ ـ 
ـ مفرد ) الحقوق ( ) الحقٌقة ـ الحاقة ـ الحق (  ٖـ مضاد ) تمٌٌز ( ) مساواة ـ مفارقة ـ مساومة (        ٕ

ب ـ ما الصور المثلى التً رسمها الدرس لضابط الشرطة ؟
 جـ ـ ماذا ٌحدث لو أدي كل فرد واجبه ؟ 

 اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : ٌرختأ ـ 
( مضابطجمع ) ضابط ( : ) ضوابط ـ ضباط ـ ـ ٕـ مرادف ) سواء ( ) أسوٌاء ـ أبرٌاء ـ متساوٌن (   ٔ

ـ من المتحدث فً العبارة السابقة ؟ ٔب ـ 
 ـ ما المفاجأة التً أعدها األستاذ أحمد لتالمٌذه ؟ٕ

ما الصور المثلى التً رسمها الدرس لضابط الشرطة ؟جـ ـ 
؟ على أكمل وجه ماذا ٌحدث لو أدي كل فرد واجبهد ـ 

 

 اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : ٌرختأ ـ 
ـ مضاد ) قسوة ( ) لٌن ـ تصالح ـ تهاون ( ٕـ جمع ) بريء ( ) أبرار ـ برور ـ أبرٌاء (            ٔ

ـ اذكر اسم برلمان الفصل .ٕ                 ـ ما مهام ضابط الشرطة ؟         ٔب ـ 
 ـ كٌف ٌنبغً أن ٌتعامل ضابط الشرطة مع المتهم ؟ ٔجـ ـ 

 وتكبر بجفاء أحد ٌعاملنً أن أرضى ال فأنا إلً ٌحتاجون الذٌن الناس شبون أرعى أن عملً ظروف ساقتنً لقد

 . وتقدٌر احترام بكل الجمهور سأعامل فإننً ولذا لغٌرى أقبله ال لنفسً أرضاه ال وما

 ألصحابها الحقوق وأرد ، تمٌٌز أو تفرقة بال القانون أمام سواء كلهم الناس لجعلت شرطة ضابط أننً لو
 الجرابم ٌقترفون من  وأضبط

 ألصحابها الحقوق وأرد ، تمٌٌز أو تفرقة بال القانون مأما سواء كلهم الناس لجعلت شرطة ضابط أننً لو
 الجرابم ٌقترفون من  وأضبط

 ألصحابها الحقوق وأرد ، تمٌٌز أو تفرقة بال القانون أمام سواء كلهم الناس لجعلت شرطة ضابط أننً لو
.   استطاعتً قدر الجرٌمة حدوث منع وأحاول ، الجرابم ٌقترفون من  وأضبط

 وعلى إنسان ألنه طٌبة معاملة ٌستحق فهو إدانته ثبت وإذا...  إدانته تثبت حتى برئ المتهم:  مصطفى أجاب
 . قسوة أو تجاوز دون حقه ٌأخذ أن المجتمع
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كٌف ٌعامل الضابط الناجح الجمهور ؟ـ ٕ

 ٔ اإلجابة الصحٌحة مما بٌن القوسٌن : ٌرختأ ـ 
 ٌستغلونـ  ٌرفضون) ٌقترفون ( ) ٌرتكبون ـ  معنىـ ٕـ مضاد ) سواء ( ) متفاوتون ـ متفرقون ـ متخاصمون ( ٔ
ـ الذي مثل دور ضابط الشرطة ) مصطفى ـ أٌمن ـ محمد ( ٗـ مفرد ) الجرابم ( ) الجرم ـ الجرام ـ الجرٌمة ( ٖ (
ب ـ ما الصور المثلى التً رسمها الدرس لضابط الشرطة ؟ 
ـ لماذا ٌجب محاسبة من ٌقترفون الجرابم ؟ جـ

أعرب ما تحته خط.  -أ
 -: من القطعة السابقة استخرج -ب
 حاال وبٌن نوعها. -ٕ    . نعتا وبٌن نوعه -ٔ
. معربا وآخر مبنٌا مع بٌان السببفعال  -ٗ    معربا وآخر مبنٌا. اسما -ٖ
 . مبنٌا بطرٌقتٌن مختلفتٌن فً جملتٌن( اجعل الفعل )ٌجتهد -ج
. العاقل  أحب اإلنسان األحمق لكن: ال ال" مكان "لكن" فٌما ٌأتً مع الحفاظ على المعنى" ضع -د

 -ابن الفعل فيما يأتى للمجهول وأعرب نائب الفاعل :هـ ـ 
أعاد الرجل الحق إلى صاحبه. -2تقوى الرياضة األبدان.  -1
يحطم الشعب قيد االحتالل. -4شيدت الدولة مشروعين جديدين.  -3
أحرز المهاجم هدفين رائعين فى المباراة. -6عاقب المعلم الطالب المهمل.  -5
ساق الشرطى اللصين إلى السجن. -8قاتل الشعب المحتلين الغاصبين.  -7
يعيد القاضى العادل الحق إلى أصحابه. -11أعاد المدير الفنى العبيه المحترفين إلى الفريق.  -9

 ألصحابها الحقوق وأرد ، تمٌٌز أو تفرقة بال القانون أمام سواء كلهم الناس لجعلت شرطة ضابط أننً لو
 . الجرابم ٌقترفون من  وأضبط

تبعرز دور  التعى الكثٌعرة،ومعن ٌقعرأ الصعحف كعل ٌعوم ٌجعد العنعاوٌن  تسعى جاهدة للقضاء على البطالعة الدولة
"  الوطن هذاالحكومة ،ولن تدخر الحكومة جهداً فى سبٌل رفعة 
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ٕٗ 

 
 :  نفسه السؤال ٌسألنا أن توقعنا ، أحمد األستاذ مع البرلمان جلسات من الثانٌة الجلسة فً
  ؟ الٌوم الورقة ٌسحب أن استعداد لدٌه من

  اسم أطلقنا أننا نظري لفت فقد..  المرة هذه ما مهنة اختٌار نؤجل سوف:  لنا قال ولكنه
ا نعقده الذي ، فصلنا برلمان على"  مصر أجل من"  ًٌّ   الذٌن وحدنا نكن ولم..  المكتبة فً أسبوع

 .  مصر فً نفكر
 ....  فصلهم برلمان على نفسه االسم أطلقوا من هناك هل:  واحد صوت فً جمًٌعا قلنا
 . ؟ شًٌبا نفهم ال نحن

  قاله ، شرًٌفا حدًٌثا علٌكم سأعرض أننً أعنً وإنما ، قصدي هذا لٌس ال:  قاباًل  المعلم ضحك
 .  أًٌضا مصر أجل من ـ وسلم علٌه هللا صلى ـ هللا رسول
  ؟ الحدٌث ذلك نص وما:  متساباًل  مصطفى قال
 .  زمالبك على واقرأها ، الورقة هذه أٌمن ٌا خذ:  ألٌمن المعلم قال
 :  قاباًل  القراءة أٌمن بدأ
 ،خٌراً  بأهلها فاستوصوا القٌراط فٌها ٌذكر أرضاً  ستفتحون إنكم(: )  وسلم علٌه هللا صلى)رسول قال
 (الترمذي سنن)   (وسلم علٌه هللا صلى) هللا رسول صدق(  ورحما ذمة لهم فإن 

  ؟ مصر كلمة أسمع لم ـ معلمً ٌا ـ ولكننً:  قابلة إٌمان غتسألت

 الدٌنار أجزاء من جزًءا ـ ومازال ـ القٌراط كان لقد..  الحدٌث مضمون لكم أوضح سوف:  المعلم قال
 ..  به والتحدث الٌومٌة حٌاتهم فً استعماله ٌكثرون مصر أهل وكان..  وغٌرهما ، والدرهم

  ـ وسلم علٌه هللا صلى ـ الكرٌم الرسول ٌوصً التً..  مصر إلى واضحة اإلشارة كانت هنا ومن
  حرمة أصحاب ألنهم ؛ حسنة معاملة مصر أهل ٌعاملوا أن وقواده أصحابه و خلفاءه أجلها من

 أن فً ٌتمثل رحًما لهم أن من الكرٌمة المعاملة هذه فً المصرٌٌن حق جاء وقد..  ورحم وحق
  كما..  المصرٌٌن من ـ السالم علٌه ـ إبراهٌم هللا نبً ابن إسماعٌل سٌدنا أم(  هاجر)  السٌدة 
  من هً ، صغٌرا توفً الذي ـ وسلم علٌه هللا صلى ـ هللا رسول ابن إبراهٌم أم القبطٌة مارٌة أن

  ولمكانتها لها عظظٌم ترٌف بمصر ـ وسلم علٌه هللا صلى ـ النبً توصٌة وفً..  أًٌضا المصرٌٌن
 . وحدًٌثا قدًٌما التارٌخ فً

 

 أضواء على الحدٌث الشرٌف :
٠ذٌٖ ثٌٌّٛي أٙقجدٗ أْ َّللا ١ّىضخ َّللا ٌُٙ ثٌٌٕٚ فٟ ِٛٝغ ؽو٠و أَل ٚ٘ٛ ٌِٚ ٚثٌضٟ ٠يوٌ أٍ٘ٙج 

عُ ٠ٛٙٝ أٙقجدٗ ٚمٍفجءٖ دقمٛق ث١٠ٌٌّٚٓ ػ١ٍُٙ ْلٔٗ ٠ٌٌٍّٚٓ ٍٙٗ لٌثدز ػٓ ٠ٌٟك ،  ثٌم١ٌثٟ

 ٓثٌؼٌح ،ٚث١ٌْور ِج٠ًٗ ثٌمذط١ز ٍٚؽز ًّٛي َّللا ٍٙٝ َّللا ػ١ٍٗ ٍُّٚ  ث١ٌْور ٘جؽٌ أَ إّّجػ١ً ؽو

 -:تعبٌرات جمٌلة
ف١ظ أوو ثٌٌّٛي ْلٙقجدٗ أُٔٙ ١ّفضقْٛ ٌِٚ فٟ أٍّٛح ِؤوو دئْ .   إٔىُ ّضفضقْٛ أًٝج :

 ثٌّْضمذً ، ٚفوط ىٌه ٚ٘يث ه١ًٌ ػٍٝ ٔذٛصٗ 

 ِؼٕج٘ج ثٌىٍّز ِؼٕج٘ج ثٌىٍّز ِؼٕج٘ج ثٌىٍّز

 صفضقْٛ

ثّضٛٙٛث 

ث ًٌ  دأٍ٘ٙج م١

 ًفّج

 صغٍذْٛ ٚصضٍّىْٛ

ػجٍِٛث أٍ٘ٙج ِؼجٍِز 

 فْٕز

 لٌثدز )ػ( أًفجَ

ج ٠يوٌ ف١ٙج  ًٝ أً

 ثٌم١ٌثٟ

 ىِز

 ٠مٚو ٌِٚ

ػٙو ، أِجْ ، 

وفجٌز )ػ( 

 ىُِ

ٚفور ل١جُ ٌألًٛ  ثٌم١ٌثٟ

ٚثٌؾٛثٌ٘ ثٌغ١ّٕز ٚوً 

ل١ٌثًٟج أًدؼز ٚػ٠ٌٖٓ 

 ِٓ ثْلًٛ صّْٝ فوثًٔج

  ثٌغج١ٔزثٌٛفور 
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ٕ٘ 

 .م١ٌثٟ فٟ ل١جُ ثْلًٛ ثَ ٘يث ثٌثّضنوفٟ ٌِٚ  ص١َّ : صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ ٠يوٌ ف١ٙج ثٌم١ٌثٟ

 : أٍّٛح أٌِ ٚثؽخ ثٌضٕف١ي.ٚ ٠وي ػٍٝ فخ ثٌٕذٟ ٌٌّٚ ٚأٍ٘ٙج.جّضٛٙٛثف

ث ًٌ ث ( ٌَل٘ضّجَ دأً٘ ٌِٚ  دأٍ٘ٙج م١ ًٌ  :أٍّٛح لٌٚ دضمو٠ُ ثٌؾجً ٚثٌّؾًٌٚ ) دأٍ٘ٙج ( ػٍٝ ) م١

 صؼ١ًٍ ٌّج لذٍٗ. ٚف١ٗ أٍّٛح صٛو١و )دئْ(  : فجْ ٌُٙ ىِز ًٚفُ

ثٌؾّغ د١ّٕٙج ٠وي ػٍٝ ثٌؼَللز ثٌم٠ٛز د١ٓ ثٌقك ٚثٌّٖجػٌ ثإلْٔج١ٔز ًٌٚٝٚ ثٌؾّغ  ًٚفّج:ىِز 

 د١ّٕٙج فٟ ثٌؼَللجس ثٌضٟ صٌد٠ د١ٓ ثٌٕجُ .

 -أسبلة مجاب عنها :
: أوصى الرسول ) صلى هللا علٌه  ج: بم أوصى الرسول ) صلى هللا علٌه وسلم ( ؟ ولماذا؟ ٔس

ألن ألهل مصر حرمة وحق وقرابة بٌنهم  وسلم (  بأن ٌعامل المسلمون أهل مصر بالخٌر واإلحسان
 . والعرب

ج : أخبر الرسول ) صلى هللا ؟ .  -صلى هللا علٌه وسلم  -: فً الحدٌث ما ٌدل على صدق الرسول ٕس

( وتم فتح صلى هللا علٌه وسلمبفتح مصر قبل فتحها بوقت طوٌل، وقد صدق كالم الرسول ) علٌه وسلم (  أصحابة
 مصر فً عهد الخلٌفة الثانً عمر بن الخطاب ) صلى هللا علٌه وسلم (.

 ) ذمة ورحماً ( ؟.  -صلى هللا علٌه وسلم  -: ما المقصود بقول الرسول ٖس

 م : هو القرابة .الرح،  الذمة: هً الحرمة والحق والعهد ج : 

فالسٌدة هاجر زوجة سٌدنا إبراهٌم ) صلى هللا علٌه وسلم (  وأم سٌدنا إسماعٌل) صلى هللا علٌه 
وسلم (  جد العرب والرسول ) صلى هللا علٌه وسلم ( كانت مصرٌة. كما أن السٌدة مارٌة أم إبراهٌم 

 بن النبً محمد صلى هللا علٌه وسلم كانت مصرٌة.

ج :   ألن  ٌتحدث عن مصر ؟ -صلى هللا علٌه وسلم –ت من خالل الحدٌث أن النبً : كٌف فهم ٗس
الرسول ذكر فً الحدٌث كلمة القٌراط ولقد كان القٌراط ، وما زال جزءاً من أجزاء الدٌنار والدرهم 

ومن هنا كانت  ٓوكان أهل مصر ٌكثرون من استعماله فً حٌاتهم والتحدث به ٓوغٌرهما كاألرض 
                                                                                                       ٓاإلشارة واضحة إلى أهل مصر 

وّصى النبً خلفاءه وأصحابه وقواده أْن ٌعاملوا  : بم وّصى النبً أصحابه فً هذا الحدٌث ؟  ٘س  
                                                                     أهل مصر معاملة حسنة ، ألنهم أصحاب حرمة وحق ورحم                                                         

أن السٌدة " هاجر" أّم  -ٔج : الرحم ٌتمثل فً:    : ما المقصود بالرحم والذمة فً الحدٌث ؟ ٙس
    ٓسٌدنا إسماعٌل ، ابن نبً هللا إبراهٌم علٌه السالم من المصرٌٌن

ل هللا صلى هللا علٌه وسلم ،الذي توفى صغٌراً ، هً من المصرٌٌن أن مارٌة أّم إبراهٌم ابن رسو -ٕ 

 .والعهد الذمة: الحرمة والحق       ٓأٌضا  
 : عالم تدل توصٌة النبً بأهل مصر ؟7س 

 فً توصٌة النبً صلى هللا علٌه وسلم ، بمصر تشرٌف عظٌم لها ولمكانتها فً التارٌخ قدٌماً وحدٌثاً  

ٌُقال أن المصر8ٌٌس ألن السٌدة هاجر أم إسماعٌل علٌه السالم    وّضح ذلك . ٓن أخوال العرب : 
           ٓجد العرب ، كانْت من مصر ، وإلٌه ٌنتهً نسب النبً علٌه السالم

ج : أوصى الرسول ) صلى هللا علٌه وسلم (  بأن وضحهما  ٓ:فى الحدٌث وصٌة وتعلٌل لها 9س  
                رب .                                                                                                                         ألن ألهل مصر حرمة وحق وقرابة بٌنهم والع إلحسانٌعامل المسلمون أهل مصر بالخٌر وا

كر فً الحدٌث كلمة ج :   ألن الرسول ذٓ: علل: الحدٌث لم ٌذكر اسم مصر ولكنه أشار إلٌها ٓٔس
وكان أهل  ٓالقٌراط ولقد كان القٌراط ، وما زال جزءاً من أجزاء الدٌنار والدرهم وغٌرهما كاألرض 

                                                                                                                                                                                                                                                    ٓومن هنا كانت اإلشارة واضحة إلى أهل مصر  ٓمصر ٌكثرون من استعماله فً حٌاتهم والتحدث به
   : كٌف خالف المعلم توقعات الطالب ؟ وماذا عرض علٌهم ؟ٔٔس

                                                                                                                  تحدث النبً ؟ وبم ٌوصٌهم ؟                                                                                                    إلى َمْن ٌ -ٕٔس

   .؟ -هللا علٌه وسلم  صلى -ا ٌدل على صدق الرسول فً الحدٌث م : ٖٔس
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علٌه  صلى -قال ستفتحون مصر وقد صدق كالم الرسول  -صلى هللا عٌه وسلم  -حٌث أن الرسول 

 .ٓمصر فً عهد الخلٌفة عمر بن الخطاب على ٌد القابد عمرو بن العاصوتم فتح  -وسلم 

من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 

ا(      )  خًٌرا)  مضاد -: القوستن بتن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر - أ ا – شرُّ (  ذنًبا – عدّوً
(  رحٌم – أرحام – رحماء(  )  رحم)  جمع -(      حًقا – عهًدا – ضمًٌرا( )  ذمة)  مرادف -
  اإلسالم أن على تدل الحدٌث فً – وسلم علٌه هللا صلى – النبً وصٌة -
 ( والسالم التسامح دٌن – العلم دٌن – اإلرهاب دٌن) 
  ؟ - وسلم علٌه هللا صلى – النبً بها وصى التً التوصٌة سبب ما – ب
  ؟(  رحًما و ذمة: )  - وسلم علٌه هللا صلى - قوله فً الجمال ما - جـ
. ذلك على ٌدل ما تحفظ مما اكتب.  الطٌب السلوك من الصوت وخفض المشً فً االعتدال – د

(  ٌردد – ٌقال – ٌنسى(      ) ٌذكر)  مضاد -:    القوستن بتن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر - أ
(  أهلً – أهلة – أهال(          )  أهل)  جمع -(         قرابة – حق – نعمة(       )  رحما)  مرادف -
 ؟ مصر عن ٌتحدث -وسلم علٌه هللا صلى – النبً أن الحدٌث خالل من فهمت كٌف -ب
"  أرضا ستفتحون إنكم:"   - وسلم علٌه هللا صلى - قوله فً الجمال ما - جـ
 وهذا ٌتفق ما تحفظ مما اكتب.  األمور عزم من والصبر المنكر عن والنهً بالمعروف واألمر الصالة إقامة – د

 . المعنى

:    القوستن بتن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر - أ
(  القراطٌن ـ القرارٌط ـ القرطة( )  القٌراط)  جمع ـٕ(  ستفقدون ـ ستغلقون ـ ستملكون( )  ستفتحون)  مضاد ـٔ
. ذلك وضح.  ووصٌة نبوءة الشرٌف الحدٌث فً ـٔ ـ ب
  ؟ قبلها بما(  رحما و ذمة لهم فإن)  عالقة ما ـٕ
ا(  ٌُذَكر)  الفعل جاء ولماذا ؟(  أرًضا)  تنكٌر قٌمة ما ـ جـ ًٌ  ؟ للمجهول مبن
 ؟ من ٌد وعلى ـ وسلم علٌه هللا صلى ـ الرسول نبوءة تحققت متى دـ

 
( القٌراط)  جمع ـ ٖ(  خٌرا)  مضاد ـٕ(  رحما)  معنى ـٔ:  تعبٌرك من جمل فً هات ـ أ
  ؟ ـ سلم و علٌه هللا صلى ـ الرسول عنها ٌتحدث التً األرض ما ـ ب
 ؟(  رحما و ذمة: )  بٌن الجمع علٌه ٌدل الذي ما ـ جـ
. للحدٌث فهمك خالل من وضح.   وتعلٌل ووصٌة نبوءة الشرٌف الحدٌث فً ـ د

:    القوستن بتن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر - أ
(  معا هما ـ كفالة ـ عهد( )  ذمة)  ـمرادفٕ(   األقراط ـ القرارٌط ـ القرط( )  القٌراط)  جمع ـٔ
  ؟ وصٌته ـ سلم و علٌه هللا صلى ـ الرسول برر بم ـٔ ـ ب
  ؟ قبلها بما(  رحما و ذمة لهم فإن)  ـ سلم و علٌه هللا صلى ـ الرسول قول عالقة ما  ـٕ
 ؟ ـ سلم و علٌه هللا صلى ـ الرسول بوصاٌا المسلمون عمل إذا ٌحدث ماذا ـ جـ

ًرا؛ بِأَْهلِها َفاْسَتْوُصوا القٌِراُط، فٌِها ٌُْذَكرُ  أَْرًضا َسَتْفتُحونَ  إِنُكم: "وسلم علٌه هللا صلى هللا َرسولُ  قالَ  ٌْ  َفإِنَّ  َخ
 " َوَرِحًما ِذّمةً  لَُهم

ًرا؛ بِأَْهلِها َفاْسَتْوُصوا القٌِراُط، فٌِها ٌُْذَكرُ  أَْرًضا َسَتْفتُحونَ  إِنُكم: "وسلم علٌه هللا صلى هللا َرسولُ  قالَ  ٌْ  َفإِنَّ  َخ
 " َوَرِحًما ِذّمةً  لَُهم

ًرا؛ بِأَْهلِها َفاْسَتْوُصوا القٌِراُط، فٌِها ٌُْذَكرُ  أَْرًضا َسَتْفتُحونَ  إِنُكم: "وسلم علٌه هللا صلى هللا َرسولُ  قالَ  ٌْ  َفإِنَّ  َخ
 " َوَرِحًما ِذّمةً  لَُهم

ًرا؛ بِأَْهلِها َفاْسَتْوُصوا القٌِراُط، فٌِها ٌُْذَكرُ  أَْرًضا َسَتْفتُحونَ  إِنُكم: "وسلم علٌه هللا صلى هللا َرسولُ  قالَ  ٌْ  َفإِنَّ  َخ
 " َوَرِحًما ِذّمةً  لَُهم

ًرا؛ بِأَْهلِها َفاْسَتْوُصوا القٌِراُط، فٌِها ٌُْذَكرُ  أَْرًضا َسَتْفتُحونَ  إِنُكم: "وسلم علٌه هللا صلى هللا َرسولُ  قالَ  ٌْ  َفإِنَّ  َخ
 " َوَرِحًما ِذّمةً  لَُهم
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:    القوسٌن بتن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر - أ
(   القُرط ـ األقراط ـ القرارٌط( )  القٌراط)  جمع ـ ٕ(   والعهد الحرمة ـ الٌمٌن ـ التسامح( )  الذمة)  معنى ـٔ
  ؟(  القٌراط فٌها ٌذكر أرًضا)  بقوله ـ سلم و علٌه هللا صلى ـ الرسول ٌقصد ماذا ـ ب
  ؟ قبلها بما(  رحما و ذمة لهم فإن)  ـ سلم و علٌه هللا صلى ـ الرسول قول عالقة ما ـ جـ
 . مصر أحضان إلى سٌناء عودة عن ٌعبر الذي البٌت اكتب دـ

( تفقدون ـ تحاصرون ـ تتملكون( )  تفتحون)  مرادف ـٔ:    القوسٌن بتن مما الصحٌحة اإلجابة تخٌر - أ
 (صواب كالهما ـ القرارٌط ـ األقراط( )  القٌراط)  جمع ـٕ 
 ؟ التوصٌة سبب وما ؟(  استوصوا)  بكلمة المقصود من ـ ب
..........  غرضه ،.............  أسلوب(  استوصوا: )  أكمل جـ
 . آلخره الحدٌث اكتب ـ د

 

أعرب ما فوق الخط فى الفقرة السابقة . -أ 
استخرج من الفقرة السابقة ما ٌلى :  -ب  

. مبنٌاً وآخر معربـاً  الــــفع  -ٕ     .                        معرباً اسما مبنٌاً وآخر  -ٔ
. حاال مفردة وأجعلها جـمـلة  -ٗ    .                          نـعـتـاً واذكـر نـوعــه -ٖ
 معطوفاً واذكر المعطوف علٌه . -٘
ٌنهض بالوطن المجـدٌـن  . -ٌٕعاوننى أصقابى مخلصون .      -ٔصوب الخطأ فٌما ٌلى :    -ج 

ًرا؛ بِأَْهلِها َفاْسَتْوُصوا القٌِراُط، فٌِها ٌُْذَكرُ  أَْرًضا َسَتْفتُحونَ  إِنُكم: "وسلم علٌه هللا صلى هللا َرسولُ  قالَ  ٌْ  َفإِنَّ  َخ
 " َوَرِحًما ِذّمةً  لَُهم

ًرا؛ بِأَْهلِها َفاْسَتْوُصوا القٌِراُط، فٌِها ٌُْذَكرُ  أَْرًضا َسَتْفتُحونَ  إِنُكم: "وسلم علٌه هللا صلى هللا َرسولُ  قالَ  ٌْ .....  َخ
..........

 العجزفى هذه الحرٌة فأصابه حرٌة ٌتمٌز بها على المخلوقات كلها وكم من إنسان فرط  اإلنسانوهب هللا  "
"  الحٌاة بل الذل ، فاإلنسان بال حرٌة إنسان ذلٌل ، ٌعٌش فاقداً معنى  
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غجح ثٌٖجػٌ ػٓ ٌِٚ، فأفِ دأٔٙج صٍِٛٗ ػٍٝ غ١جدٗ، فأًثه أْ ٠ٚجٌقٙج دٙيٖ ثٌم١ٚور ٠ذ١ٓ ِج ف١ٙج ِٓ  -ثٌؼجٟفز :

ؽّجي ثٌطذ١ؼز ٚثْلً٘.

ثٌٛفٌ ٚثٌقْخ ٚثٌقْٓ ثٌٚذج ٍ٘ج٘جثٌؼـيً ٌٗ ٘ٛث٘جِٓ ِجدٝ أصٕىٌٔ

ِـٌٚ ٚأِـٗ ث١ٌٕـً أدــٖٛ وَلٔج ٕٔضّٝ ٠ِٛج ثٌؼَل فٝ إٔج ٠ًٚونٕ

ثٌو٘ــٌ ٚثػضًّ ثْلفمجح صٕجّـٍشظٍٗ صقش ثٌّؾوثٌيٜ ىًٚر ٌٕجٖ

دــٌ ٕج٘و أٔىٌٚث ِج ػٍٝ فّّٛٝد١ٕٕج ٠ؼمٛح ثدٓ ٍِه أٔىٌٚث ٚإْٗ

ثٌٕـــْــٌ ٠مغ هٚٔٙج ػَ ِٕجٍيٚأفّو ػ١ْٝ آهثح ػٍٝ د١ٕٕج٘

ٚثٌــيوــٌ دجٌقك ثإلٔؾ١ً ٠ؤ٠و٘جأِز ٚثٌيوٌ ثإلٔؾ١ً ػٍٝ فٕقٓٙ

ِجؽـــــٌٚث دجٌْؼج٠ز لَٛ ؽٌ ٚإْد١ٕٕج صف٠ٌك ثٌوٌ٘ صْضط١غ ف1ٍٓ

أٚػّـــــٌٚ ٌِل١ِّجْ ٌٕؾوصٙجٔٙـٜ ثدٕٙج ٌِٚ إ١ٌٙج  ِجهػش إىث1

ف١ٍفَٟ َٚلء َل ؽفجء َٚل ٘ؾٌأٌُ صٌٔج فٟ وً ػ١و 1ُِّٛٚ

 ثٌغج١ٔزثٌٛفور 

 وٌتغذى ، باللده تراب على المرء ٌعٌش
 أحس عنها ابتعد فإذا ، خٌراتها من

 ، البعض ٌتحملها ال ربما التً بالغربة
 إذا حتى ، آالمها اآلخر البعض وٌقاسً
 األم عتاب تلقوا وطنهم ألحضان عادوا
 . الغابب لولٌدها
 كان وطنه نافًعا الغابب االبن كان وكلما
 ٌدٌها بٌن وحدت فمصر.  أقسى العتاب

 مسلمٌن من األصٌل ذلك عنصري
 لمواجهة مًعا فوقفوا ، ومسٌحٌٌن

 مسلم بٌن فرق ال عنها والدفاع أعدابها
 عبر كٌف مًعا نعرف تعال...  ومسٌحً
.  ذلك عن الشاعر

.  بها اللتٌن الشخصٌتٌن عن وتحدث الصورة تأمل:  نشاط

87ٔٔ سنة جرجا محافظة سوهاج  مركز قرى إحدى ولد معاصر مصري شاعر المطلب عبد محمد -:بالشاعر التعرٌف

فً شارك، بمصر واالعتزاز الوطن حب فً شعره أغلب ، العلوم ، وعمل مدرًسا  دار فً وتخرج باألزهر درس ،

( العربٌة اللغة أدب تارٌخ)  وله ، باسمه شعر دٌوان وله البادٌة بشاعر وسمً وخطبه ومقاالته بشعره الوطنٌة الحركة

( العفٌفة لٌلى)و( الزباء) ورواٌتا( القرآن إعجاز)و والعباسٌة، األموٌة( الدولتٌن آداب فً الجولتٌن كتاب)و أجزاء، ثالثة

.9ٖٔٔ سنة بالقاهرة وتوفً. محفوظة تزال ال كلها
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مصر سر الوحدة الوطنٌة ـ حبٔ

ثٌٛفٌ ٚثٌقْخ ٚثٌقْٓ ثٌٚذج ٍ٘ج٘جثٌؼـيً ٌٗ ٘ٛث٘جِٓ ِجدٝ أصٕىٌٔ

ِـٌٚ ٚأِـٗ ث١ٌٕـً أدــٖٛ وَلٔج ٕٔضّٝ ٠ِٛج ثٌؼَل فٝ إٔج ٠ًٚونٕ

ثٌو٘ــٌ ٚثػضًّ ثْلفمجح صٕجّـٍشظٍٗ صقش ثٌّؾوثٌيٜ ىًٚر ٌٕجٖ

 مهالً اسم فعل أمر بمعنى تمهل ، روٌدكتقر –رف تتع×  تجهل -تجحد تنكر
ع ×  ل -تسرَّ  عجِّ

االنحطاط ×المجد  -  الرفعةالعالج  أهواء كرهها ، –بغضها ×  حبهاهواها

والمسٌحى المسلمكالنااألعذار السبب ، ج -  الحجةالعذر

لهاَزَهاها ٌّنها - جمَّ زًرا  سفل ، قاع ، ج ، سفح×  قمةذروةقبحها×  ز

با األمجاد ج  والمكارم والشرف النبلالمجدالكبر ×وحداثته  السن صغرالصِّ

عقمت×  توالدتتناسلتالمحاسن ج القبح ، × الجمالالُحسن

    المكانة - المنزلة -الشرف الحسب
أحساب االنحطاط ، ج -الوضاعة  ×

حقب  م الزمان غٌر المحدد ،األحقاب

اختلف –تغٌر  –تقلب اعتملالوفور ج القلٌل ، - النادر ×الكثٌر الوفر

-أضواء على األبٌات : 
ث ؽّجٌٙج ٌٕٚفٙج ٚصج٠ًنٙج ثٌؼظ١ُ . -ٔ ًٌ ٌِٚ صؼجصخ ثدٕٙج ٌغ١جدٗ ػٕٙج ، ف١نجٟذٙج ِذ١ًٕج ِوٜ فذٗ ٕٚٛلٗ ٌٙج ، ىثو

ٚ٘ٛ ث١ًٌٕ ٚأَ ٚثفور  ٠ذ١ٓ ثٌٖجػٌ أِؾجه ٌِٚ ٚصج٠ًنٙج ٚأْ ث١٠ٌٌّٚٓ وٍُٙ ِٓ أًٙ ٚثفو ٠ٌؽغ إٌٝ أح ٚثفو  -ٕ

. ٌِٚ ٝ٘ٚ

ج ػٍٝ ٌِ ثٌَِٓ . -ٖ ًّ ٚأْ ث١٠ٌٌّٚٓ أٙقجح ِؾو ٌٕٚف ٕٙؼٛث فٞجًر ػ٠ٌمز ٚصج٠ًًنج ػظ١

-: من جمال التعبٌر
ـ ما : اسم موصول للعموم والشمول .  ثّضفٙجَ غٌٝٗ ثٌضؼؾخ ٚثٌٍَٛ . أصٕىٌ ِج دٟ :ـ 

للتوكٌد والتخصٌص .  تقدٌم الجار والبمجرور ـ لها العذر :

ثٌؼطف ٠ف١و صؼوه ثٌٚفجس ثٌقْٕز ٌٌّٚ ، ٠ًٚٚٛ ٌِٚ دفضجر صض٠َٓ . ٍ٘ج٘ج ثٌٚذج ٚثٌقْٓ  ٚثٌقْخ :-

: تصرٌع ) اتفاق نهاٌة الشطرٌن ( ٌعطً جرسا موسٌقٌا ٌطرب األذن .  ـ العذر ـ الوفر

سلوب مؤكد بـ ) إن ( ٌدل على علو منزلة مصر . : أـ إنا فً العال ٌوم ننتمً  : أمر غرضه التمنً .     ـ روٌدك

: ص٠ٌٛٚ ١ًٌٍٕ دجْلح ٌٌّٚٚ دجْلَ ، ٠وي ػٍٝ ثٌٛفور ث١ٌٕٟٛز ٚثٌضٌثد٠ د١ٓ ػٌٕٚٞ وَلٔج أدٖٛ ث١ًٌٕ أٚ أِٗ ٌِٚ  -

ثْلِز .

تخصٌص . وتقدٌم الجار والمجرور ٌفٌد التوكٌد وال صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ ػظّز ث١٠ٌٌّٚٓ ٚصفٛلُٙ .ٌٕج ىًٚر ثٌّؾو : -

: صؼذ١ٌ ٠ًٚٛ ثٌّؾو ٕؾٌر صضؼجلخ فٟ ظٍٙج ثْلٍِجْ . صقش ظٍٗ صٕجٍّش ثْلفمجح -

: فؼَلْ ِج١ٝجْ ٠ف١وثْ ثٌغذٛس ٚثٌضقمك . ثػضًّ –صٕجٍّش  -

جمع ٌدل على العراقة واألصالة .  ـ األحقاب : : صٌثهف ٠ؤوو ػٌثلز ٌِٚ . ثٌوٌ٘ –ثْلفمجح ـ 

ومكانة مصر الدٌنٌةـ أسس الحضارة المصرٌة ٖ

دــٌ ٕج٘و أٔىٌٚث ِج ػٍٝ فّّٛٝد١ٕٕج ٠ؼمٛح ثدٓ ٍِه أٔىٌٚث ٚإْٗ

ثٌٕـــْــٌ ٠مغ هٚٔٙج ػَ ِٕجٍيٚأفّو ػ١ْٝ آهثح ػٍٝ د١ٕٕج٘

ٚثٌــيوــٌ دجٌقك ثإلٔؾ١ً ٠ؤ٠و٘جأِز ٚثٌيوٌ ثإلٔؾ١ً ػٍٝ فٕقٓٙ

فىُ ٍّٚطجٍِْهفؾوٚثأٔىٌٚث

 ابن
ٌعقوب

 بن ٌعقوب علٌهما ٌوسف المراد سٌدنا
 السالم

قبلهادونها
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النسور  ، ج الطٌر جوارح منالنَّسرأشهاد - شهود ج ، دلٌلشاهد

 ٌقع دونهاكاذب ،ج أبرار×  صادقَبر
النسر

 عال هو ما كل بجانبها ٌتضاءل المقصود
هدمنا× أنشأنا  -  أسسنا - شٌدنابنٌنا وعظٌم

ٌتخلى عنها× ٌساندها ٌؤٌدهاأدب ، م  ومبادئ قٌمآداب

األناجٌل ج المقدس المسٌحٌٌن كتاباإلنجٌلم منزل -  عالٌة مكانةمنازل

الكرٌم القرآنالذكرذل×  قوة ومنع –شرف عز

-أضواء على األبٌات : 
أْ ٠ّٛف ػ١ٍٗ ثٌَْلَ ٖٔأ فٟ ٌِٚ ٚصٌٛٝ ثٌقىُ ف١ٙج ، فئُٔٙ ٌٓ ٠ْضط١ؼٛث إٔىجً هًٚ ٌِٚ قجلوْٚإْ أٔىٌ ثٌ -ٗ

 فٟ ف١جر ِّٛٝ ؛ فٙٛ م١ٌ ٕج٘و ػٍٝ ٌَِٕز ٌِٚ ػٕو َّللا .

ٌِٚ ألجِش فٞجًصٙج ػٍٝ ِذجها ػ١ْٝ ِٚقّو ػ١ٍّٙج ثٌَْلَ ؛ فضٝ ٍٚٙش إٌٝ ِىجٔز ػظ١ّز هٚٔٙج وً ػظ١ُ   -٘

.

ػٍٝ ثإلٔؾ١ً ٚثٌمٌآْ ؛ ّٚ٘ج ه١ًٌ ػٍٝ ٌٕف ٌِٚ ٚػظّضٙج .فج٠ٌٌّْٚٛ صٌدٛث  -ٙ

-: من جمال التعبٌر
ـ إن أنكروا ملك ....... فموسى  ... : أسلوب شرط و ) إن ( تفٌد الشك . 

ـ فموسى على ما أنكروا شاهد بر : تعبٌر ٌدل على مكانة مصر عند هللا ، ومكانة موسى عند المصرٌٌن .

عٌسى وأحمد : تصوٌر آلداب عٌسى وأحمد بأرض ٌبنً علٌها المصرٌون حضارتهم .ـ بنٌننا على آداب 

: اإلضافة توحً بقوة البناء وسمو اآلداب  وأحمد عٌسى ـ  آداب

ـ  دونها ٌقع النسر : تعبٌر ٌدل على سمو مكانة مصر .

تعبٌر ٌدل على ترابط المصرٌٌن واتحادهم .  : أمة والذكر اإلنجٌل على ـ فنحن

ٌؤٌدها اإلنجٌل والذكر : تعبٌر ٌدل على شرف مصر ومجدها العرٌق . ـ 

ـ ثصقجه ث١٠ٌٌّٚٓ ٚصٌثدطُٙ فٟ ثٌٌْثء ٚثٌٌٞثءٖ
ِجؽـــــٌٚث دجٌْؼج٠ز لَٛ ؽٌ ٚإْد١ٕٕج صف٠ٌك ثٌوٌ٘ صْضط١غ ف1ٍٓ

أٚػّـــــٌٚ ٌِل١ِّجْ ٌٕؾوصٙجٔٙـٜ ثدٕٙج ٌِٚ إ١ٌٙج  ِجهػش إىث1

ف١ٍفَٟ َٚلء َل ؽفجء َٚل ٘ؾٌأٌُ صٌٔج فٟ وً ػ١و 1ُِّٛٚ
ُّٟ  ،  ِضْج٠ٚج١ّْجْصؼؾَ × صضّىٓ -صموًصْضط١غ ِّْ أّٛثء ، ػ   ثٌ

ثٌمو٠ِ ٌِلِ ِومً ثٌّْق١ز ٌٌٌِّٚلِأهٌ٘ -  هً٘ٛ ػ ثٌَِٓ،ثٌوٌ٘

ثإلَّلَ ٌٌّٚ ػٌّٚ دٓ ثٌؼجٗ فجصـ ٌِِٚٚومًػٌّٚصؾ١ّغ - صٛف١و ×صٖض١ش صف٠ٌك

ِٛثُّ ػ ثٌٕجُ ، ِٓوغ١ٌ ِؾضّغُِّٛفجٚي -ثًصىخ  -  ؽٍخؽٌ

ِضؼج٘و٠ٓ ،َ ف١ٍف ، ػ  فٍفجءف١ٍف١ٓؽّجػز ِٓ ثٌٕجُ ، ػ ألٛثَلَٛ

٠ًجء× إمَلٗ  -ِقذز –ٌٔٚر َٚلءثٌْؼج٠جس ػ ٚث١ٌّّٕز ،  ثٌٕٛج٠زثٌْؼج٠ز

ِٛهر×   دغو ٚمٚجَؽفجءثّضٕؾوس –ٍٟذش هػش

ٚٙجي×  لط١ؼز - مٚجَ٘ؾٌلؼو -صنجىي  ×لجَ ٜٔٙ

إٔمجى٘ج -إغجعضٙج  – ٌُٔٚصٙج ٔؾوصٙج

-أضواء على األبٌات : 
ٌٓ صْضط١غ أفوثط ثٌوٌ٘ ِٚىجةو ثْلػوثء أْ صفٌق د١ٓ أدٕجء ثٌٟٛٓ . -1

ٔوثء٘ج َل فٌق د١ٓ ٍُِْ ١ِْٚقٟ .ٛث ٍِذ١ٓ ٌِٚ ِضٝ هػش أدٕجء٘ج ٌٍوفجع ػٕٙج ٔٙٞ– 1

ج ِضٌثدطٛ -1 ًّ . ْ مجٙز فٟ ثْلػ١جه ٚثٌّٛثُّ هْٚ لط١ؼز د١ٓ ٍُِْ ١ِْٚقٟأدٕجء ٌِٚ هثة
-: من جمال التعبٌر



 

 

 

 

   

 

  مكتب البرٌد بجوار  واالنترنت ـ تل العمارنة ـ مركز النور لخدمات الكمبٌوتر
 

ٖٔ 

 : تعبٌر ٌدل على قوة الترابط بٌن عنصري األمة . ـ فلن تستطٌع الدهر الدهر

 : أسلوب شرط ٌدل على فشل التفرٌق بٌن المصرٌٌن .  ماجـــــروا بالسعاٌة قوم جر ـ  وإن

: أسلوب شرط و ) إذا ( للثبوت والتأكٌد ، فٌه تصوٌر لمصر  نهـض ابنها  إلٌها مصر مادعت إذاـ 
 بأم تدعو أبناءها لنجدتها . 

 : تعبٌر ٌدل على االنتماء للوطن عند المسلمٌن والمسٌحٌٌن . ـ  سٌان مرقس وعمرو

 : استفهام غرضه التقرٌر ، ٌوحً بترابط عنصري األمة . ـ  ألم ترنا

 : تضاد ٌؤكد المعنى .  ـ والء ـ جفاء: بٌنهما ترادف ٌؤكد المعنى .   ـ عٌد ـ موسم

 : ترادف ٌؤكد المحبة بٌن المسلمٌن والمسٌحٌٌن. ـ  ال جفاء وال هجر

 -أسبلة مجاب عنها :
 : ما الجمال فً )كالنا أبوه النٌل وأمه مصر( ؟ ٔس

 ج : تعبٌر ٌدل على الوحدة الوطنٌة وفٌه تصوٌر للنٌل باألب ومصر باألم  

ج : السبب هو طول غٌاب أبنابها عنها : ما سبب عتاب مصر ألبنابها ؟ وما نوع هذا العتاب ؟ٕس
 خاصة النابهٌن منهم وهو عتاب حمٌم كعتاب األحبة أو عتاب األم ألبنابها .

 : ذكر الشاعر عدة أسباب لحب المصري لوطنه.. فما هً ؟ ٖس
 ج : الصبا والجمال والحسب األصٌل والتارٌخ العرٌق الذي ٌفتخر به كل مصري .

 :دلل الشاعر على قوة الترابط بٌن أبناء الوطن وضح ذلك . ٗس
 نٌل وأمه مصر .ج : أبناء الوطن المسلمٌن والمسٌحٌٌن ٌنتمٌان إلى أصل واحد فكالهما أبوه ال

 :كون المصري أبوه النٌل وأمه مصر سبب فً تعالٌه بأصله ..وضح. ٘س
 مصر : لها من التارٌخ والعراقة مما ٌجعل كل إنسان ٌفتخر باالنتماء إلٌها . -ٔج :  
 النٌل هو شرٌان الحٌاة على أرض مصر وعلى ضفافه قامت حضارة مصر . -ٕ   

ج : األجمل )لها العذر(؛ ألنه أسلوب قصر   العذر لها  (أٌهما أجمل ؟ ولماذا ؟ –: )لها العذر ٙس
 بتقدٌم الجار والمجرور ٌفٌد التخصٌص والتوكٌد وهو تعلٌل لما قبله .

 : ما الغرض من االستفهام فً البٌت األول ثم حدد التصوٌر فً البٌت الثالث ثم اشرحه ؟7س
التصوٌر فً البٌت الثالث هو )تناسلت -ٕوالعتاب .    أسلوب استفهام غرضه اللوم -ٔج :  

 األحقاب( تصوٌر لألحقاب بأشخاص تتناسل تحت ظل مصر ومجدها وجاءت جمعاً للشمول .     

ج : سٌدنا  : ذكر الشاعر بعض األنبٌاء الذٌن عاشوا فً مصر ودورهم فٌها.. وضح ذلك .8س
عة وسٌدنا موسى الذي ولد فٌها وسانده شعبها ٌوسف وكان له دور عظٌم فً إنقاذ مصر من المجا

 فً دعوته كما دخلت المسٌحٌة واإلسالم مصر وكان لهما دور فً تدٌن أهل مصر وسمو أخالقهم .

   :عالم تأسست مصر ؟9س
 ج : على آداب األنبٌاء كعٌسى ومحمد علٌهما السالم فاكتسبت العزة والكرامة

 ج : جعلت المصرٌٌن أمة واحدة متمسكة بالحق والهداٌة.  :ما دور الكتب السماوٌة ؟ٓٔس

 جدها فهً أمة قامت على دٌن هللا ج : أفاد شرفها وم:ماذا أفاد الجمع بٌن اإلنجٌل والقرآن ؟  ٔٔس

 :  ما الجمال فً "إذا ما دعت ابنها نهض "؟  ٕٔس
 بأبنابها للدفاع عنها وهذا ٌدل على ثقتها فٌهم . تغٌثج : تصوٌر مصر بأم تس

 : عٌن فً األبٌات أسلوب نفً وشرط .    ٖٔس
 أسلوب شرط. دعت مصر ابنها نهض إذا ماأسلوب نفً  ، و لدهر تفرٌق بٌنناافلن تستطٌع ج/ 
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: من الذٌن ٌرٌدون تفرقة شعبنا ؟ وما سبٌلهم ومصلحتهم ؟ وبم تصفهم ؟ ٗٔس 
الستعمارٌة وسبٌلهم لذلك بالوشاٌة بٌن عنصري األمة ، ومصلحتهم تأخر األمة وتشوٌه ج :  الدول ا

 ماضٌها وهدم مستقبلها وأصفهم بالخسة وانحطاط األخالق .

ج : إذا استغاثت مصر بأبنابها نهض المسلم  :ما الدلٌل على صفة التضحٌة لدى المصرٌٌن ؟ ٘ٔس
 هما ٌضحً بكل ما ٌملك .والمسٌحً للدفاع عنها ال فرق بٌنهما كال

؟ ج :  فً كل عٌد وموسم تجد  : ما الدلٌل على الحب واالحترام المتبادل بٌن عنصري األمة ٙٔس  
الحب والتهانً المتبادلة بٌنهما وحدٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم  من آذى ذمٌاً فأنا خصٌمه ٌوم 

 القٌامة .

ج :  األجمل : نهض  جاء لنجدنها . أي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا ؟ –: نهض لنجدتها  7ٔس
لنجدتها ؛ ألنه ٌدل على سرعة االستجابة لنصرة الوطن

: لماذا جاءت " عٌد وموسم " نكرتٌن ؟ وماذا أفاد العطف ؟ 8ٔس
ج : عٌد وموسم : نكرتان للعموم والشمول ، والعطف أفاد الكثرة .

؟ ج : شهد سٌدنا موسى على منزلة مصر  ٌدنا موسى ؟ و ما داللة ذلك: ما الذي شهد به س 9ٔس
عند هللا ،  و أن مصر تأسست قٌم ومبادئ األدٌان السماوٌة، وٌدل ذلك على مكانة مصر عند هللا .

ثٌٚذج ٚثٌؾّجي ٚثٌٌٖف ثٌؼظ١ُ ػ: ىوٌ ثٌٖجػٌ ػور أّذجح ٌقخ ثٌٌّٚٞ ٌٟٕٛٗ.. فّج ٟ٘؟:  ُٕٓ

ٚثْلِؾجه ثٌىغ١ٌر ثٌؼظ١ّز ٚثٌضج٠ًل ثٌؼ٠ٌك ثٌيٞ ٠فضنٌ دٗ وً ٌِٚٞ .

ج ِضٌثدطْٛ . ٚٝـ ىٌه ِٓ مَلي فّٙه ٌألد١جس  . : ُٕٔ ًّ ٚٝـ ثٌفٖجػٌ أْ  ػ :  ث٠ٌٌّْٚٛ هثة

هوغ١ٌر ػظ١ُ.ث١٠ٌٌّٚٓ ٠ٕضّْٛ إٌٝ أًٙ ٚثفو فأدُٛ٘ ث١ًٌٕ أٚأُِٙ ٌِٚ ، ٌُٚٙ صج٠ًل ػ٠ٌك ٚأِؾج

فجٚي ثٌقجلوْٚ أْ ػ :  ِج ثٌيٞ فجٚي ثٌقجلوْٚ أٔىٌٖ ػٍٝ ٌِٚ ؟ ٚدُ ًه ثٌٖجػٌ ػ١ٍُٙ ؟: ُٕٕ

ٌٓ ٠ْضط١ؼٛث أْ ٠ٕىٌٚث هًٚ  ٠ٕىٌٚث هًٚ ٌِٚ فٟ ٖٔأس ٚصٌد١ز ١ّؤج ٠ّٛف ػ١ٍٗ ثٌَْلَ ، ٌٚىُٕٙ

 ٌِٚ فٟ صٕٖتز ١ّؤج ِّٛٝ .

ِج ثٌو١ًٌ ثٌيٞ ىوٌٖ ثٌٖجػٌ ػٍٝ ىٌه ؟  ِجىث ٠قجٚي ثٌقجلو٠ٓ ػٍٝ ٌِٚ ؟ ٚ:  ُٖٕ

٠قجٚي ثٌقجلوْٚ أْ ٠فٌلٛث د١ٓ ث١٠ٌٌّٚٓ . ٌيٌه ٠ْؼٛث دج١ٌٕٛجر د١ٓ ث١ٌٍّّْٓ ٚث١ٌّْق١١ٓ ػ : 

من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 

مابى من هواها له العـذر    زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر أتنكر

ه مـصرـل وأمـأبــوه النٌ كالنا  ننتمى     روٌدك إنا فى العال ٌوما

رــواعتمل الده تناسـلت األحقاب تحت ظله       المجد الذىلنا ذروة 

ثٌىغ١ٌ (  –ثٌم١ًٍ      –ِٞجه ثٌٛفٌ    :   ) ثٌٞنُ  -تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :  –أ

صمــــــــــــــوَ (  –ثفضــــــــنٌ    -ِؼٕٝ  ٠ًٚون : ) صّــــٙــــً  -

ثٌق١ْٓ     (    –ثإلفْجْ  –ؽّغ ثٌُقْٓ   :  )  ثٌّقجّٓ  -

. وضح ذلك من خالل فهمك لألبيات السابقة ىوٌ ثٌٖجػٌ ػور أّذجح ٌقخ ثٌٌّٚٞ ٌٟٕٛٗ ب ( 
" لنا ذروة المجد " "ذروة المجد لنا " أّي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا؟( ج
" أصٕىٌ ... " : أٍّٛح ثّضفٙجَ غٌٝٗ ..................... -د 

ٌـٕج٘و د فّّٛٝ ػٍٝ ِج أٔىٌٚث      ٚإْ أٔىٌٚث ٍِه ثدٓ ٠ؼمٛح د١ٕٕج

ٌْـــــــثٌٕ ِٕجٍي ػَ هٚٔٙج ٠مغ  وــــــــــد١ٕٕج ػٍٝ آهثح ػ١ْٝ ٚأفّ

يوٌــٚثٌ ٠ؤ٠و٘ج ثإلٔؾ١ً دجٌقك  ز ـــــــــفٕقٓ ػٍٝ ثإلٔؾ١ً ٚثٌيوٌ أِ  

ـ ثدٓ ٠ؼمٛح ......... ) ٠ِٛٔ ـ ٠ّٛف ـ إدٌث١ُ٘ (.أ ـ صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ:  

 ٔؾ١ً ـ ثٌىضخ ثٌّْج٠ٚز(.ـ ثٌّمٚٛه دجٌيوٌ ......) ثٌمٌآْ ـ ثإل
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ٌَّ ـ ٔفٝ ـ ػٌف(.  ـ ؽّغ أِز ........) أِٙجس ـ إِجَ ـ أُِ(.   ـ أٔىٌ ٠مجدٍٙج ...... )أل

ح ـ أِضٕج أِز ػظ١ّز صْضّو ٔٙٞضٙج ِٓ صؾجِٔ ٚصىجًِ ثٌو٠جٔجس ثٌّْج٠ٚز. ٚٝـ ىٌه فٝ ٝٛء فّٙه ٌألد١جس؟   

١ً ٚٝقٗ دأٍّٛده. ػ ـ فٝ ثٌذ١ش ثٌغجٟٔ ص٠ٌٛٚ ؽّ  

ه ـ ٌِٚ ِٙو ثٌو٠جٔجس ِٟٚٛٓ ثْلٔذ١جء؛ إٌٔ إٌٝ ِج ٠وًٌ ػٍٝ ىٌه ِٓ ثْلد١جس ثٌْجدمز؟ 

ِٓ ٘ٛث٘ج ٌٙج ثٌؼـيً   ٍ٘ج٘ج ثٌٚذج ٚثٌقْٓ ٚثٌقْخ ثٌٛفٌ دٟ أصٕىٌ ِج

ٗ ِـٌٚـً ٚأِـأدــٖٛ ث١ٌٕ وَلٔج  ٕٔضّٝ   ٠ًٚون إٔج فٝ ثٌؼَل ٠ِٛج

ِٞجه ) صٕىٌ ( ............................. -ٌِثهف ) ٘ٛث٘ج ( .........................   - -ف١ّج ٠ٍٟ :أوًّ ِىجْ ثٌٕم٠  -أ

ثٌٕؿ ثٌذ١ض١ٓ ثٌْجدم١ٓ دأٍّٛده . –ح 

فٟ ثٌذ١ش ثْلٚي ثّضفٙجَ ،  ٚٝقٗ ، ٚد١ٓ غٌٝٗ . -ؽـ 

أ٠ّٙج أؽًّ ؟ ٌّٚجىث ؟ " ٌٙج ثٌؼيً " " ثٌؼيً ٌٙج " . –ه 

ٟ ِٓ ٘ٛث٘ج ٌٙج ثٌؼيً   **   ٍ٘ج٘ج ثٌٚذج ٚثٌقْٓ ٚثٌقْخ ثٌٛفٌأصٕىٌ ِج د

ٌٕج ىًٚر ثٌّؾو ثٌيٞ صقش ظـٍٗ  **   صٕجٍّش ثْلفمجح ٚثػضًّ ثٌو٘ــــــــٌ

جمع "الحسب"..... ٖ"األحقاب والدهر" بٌنهما ....   -ٕمضاد " تنكر"......   -ٔأكمل: -)أ(
الصفات التً وصف بها الشاعر مصر فً البٌت األول ؟ ما  -)ب(

 )جـ( " لنا ذروة المجد " ما نوع األسلوب ؟ وماذا ٌفٌد ؟ 

فٍٓ صْضط١غ ثٌوٌ٘ صف٠ٌك د١ٕٕج     ٚإْ ؽٌ لَٛ دجٌْؼج٠ز ِجؽـــــٌٚث

أٚ ػٌٌِّٚٚ ثدٕٙج ٔٙـٜ      ٌٕؾوصٙج ١ّجْ ٌِلِ  ِج هػشإىث 

َٚلء َل ؽفجء َٚل ٘ؾـــــٌ ف١ٍفٟوً ػ١و ِّٚٛـُ        أٌُ صٌ فٝ

أ ـ  هات من األبٌات : مرادف ) الوشاٌة ( و مضاد ) تقاعس ( 
ـ  ما أهمٌة ذكر كل من ) مرقس و عمرو ( ؟ ٕـ  ما الذي بٌنه الشاعر فً األبٌات ؟     ٔب ـ 

 ابنها ( ؟  جـ ـ ما الجمال  فً قول الشاعر ) دعت مصرإلٌها
د ـ ) ألم ترنا فً كل عٌد و موسم ( ما نوع األسلوب ؟ و ما نوعه ؟ 

فٕقٓ ػٍٝ ثإلٔؾ١ً ٚثٌيوٌ أِز     ٠ؤ٠و٘ج ثإلٔؾ١ً دجٌقك ٚثٌــيوــٌ

فٍٓ صْضط١غ ثٌوٌ٘ صف٠ٌك د١ٕٕج     ٚإْ ؽٌ لَٛ دجٌْؼج٠ز ِجؽـــــٌٚث

ـ مرادف ) السعاٌة ( ) الفجور ـ الحق ـ النمٌمة ( ٔ        أ ـ صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ:
ـ ؽّغ ) ثإلٔؾ١ً ( ) ثْلٔجؽً ـ ثٌّٕجؽً ـ ثْلٔجؽ١ً ( ٖـ ثٌٌّثه دـ ) ثٌيوٌ ( ) ثٌمٌآْ ثٌى٠ٌُ ـ ثٌقىُ ـ ثٌّغً ثٌؼ١ٍج ( ٕ

ح ـ فٟ ثٌذ١ض١ٓ ِج ٠ؤوو ثصقجه ػٌٕٚٞ ثْلِز فٟ ٌِٚ . ٚٝـ ىٌه .

ٔؾ١ً دجٌقك ٚثٌيوٌ ( ؟ ؽـ ـ ِج ثٌؾّجي فٟ ) ٠ؤ٠و٘ج ثإل

ٚإْ أٔىٌٚث ٍِه ثدٓ ٠ؼمٛح د١ٕٕج      فّّٛٝ ػٍٝ ِج أٔىٌٚث ٕج٘و دـٌ

د١ٕٕج ػٍٝ آهثح ػ١ْٝ ٚأفّــــــــــو    ِٕجٍي ػَ هٚٔٙج ٠مغ ثٌٕـــــــٌْ

        أ ـ صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ:
مرادف ) الحسب ( ) الترف ـ الشرف ـ الجمال (  ـ ٕـ جمع ) هواها ( ) أهواؤها ـ هواٌاتها ـ أهوٌتها ( ٔ

 ب ـ اشرح البٌتٌن بأسلوبك .
جـ ـ ما الجمال فً قول الشاعر  ) كالنا أبوه النٌل أو أمه مصر ( ؟ 

ٚإْ أٔىٌٚث ٍِه ثدٓ ٠ؼمٛح د١ٕٕج      فّّٛٝ ػٍٝ ِج أٔىٌٚث ٕج٘و دـٌ

٠مغ ثٌٕـــــــٌْ د١ٕٕج ػٍٝ آهثح ػ١ْٝ ٚأفّــــــــــو    ِٕجٍي ػَ هٚٔٙج

أ ـ تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن: 
ـ مفرد ) آداب ( ) أدٌب ـ أدب ـ مأدبة ( ٕـ جمع ) بر ) أبرٌاء ـ أبرار ـ براء ( ٔ
ب ـ لمصر مكانة عظٌمة منذ القدم . وضح ذلك من خالل فهمك البٌتٌن . 
ـ ما الجمال فً ) منازل عز دونها ٌقع النسر ( ؟ ٕ

جـ ـ على أي دعابم تأسس المجتمع المصري ؟ 
 د ـ دلل على قوة الترابط بٌن أبناء الوطن .

د١ٕٕج ػٍٝ آهثح ػ١ْٝ ٚأفّــــــــــو        ِٕجٍي ػَ هٚٔٙج ٠مغ ثٌٕـــــــٌْ

٘ج ثإلٔؾ١ً دجٌقك ٚثٌــيوٌفٕقٓ ػٍٝ ثإلٔؾ١ً ٚثٌيوٌ أِـــــــــز         ٠ؤ٠و

أ ـ تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن: 
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ـ مضاد ) بنٌنا ( ) أسسنا ـ أقمنا ـ أزلنا (  ٕـ جمع ) أمة ( ) أمهات ـ إٌماء ـ أمم ( ٔ
 ب ـ اذكر دعابم األمة المصرٌة كما بٌنها الشاعر فً البٌتٌن .

آداب عٌسى وأحمد منازل عز( ؟جـ ـ وضح الجمال فً قوله ) بنٌنا على 

ٌٕؾوصٙج ١ّجْ  أٚ ػٌّٚ ٌِلِإىث ِج هػش ٌِٚ ثدٕٙج ٔٙـٜ  

أٌُ صٌ فٝ وً ػ١و ِّٚٛـُ ف١ٍفٟ َٚلء َل ؽفجء َٚل ٘ؾـــــٌ

ـ جمع ) موسم ( ) مٌاسم ـ مواسم ـ وسابم ( ٔ: أ ـ تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن
ـ مضاد ) نهض ( ) نام ـ تقاعس ـ تراجع ( ٖـ مرادف ) هجر ( ) بغض ـ عداء ـ قطٌعة ( ٕ

 ب ـ اشرح البٌتٌن شرحا واضحا .
جـ ـ ) ألم ترن فً كل عٌد وموسم ( ما نوع األسلوب ؟ وما غرضه ؟ 

 جـ ـ ) إذا ما دعت مصر إلٌها ابنها ( ما الجمال فً هذا التعبٌر ؟ 

آهثح ػ١ْٝ ٚأفّــــــــــو        ِٕجٍي ػَ هٚٔٙج ٠مغ ثٌٕـــــــٌْد١ٕٕج ػٍٝ 

فٕقٓ ػٍٝ ثإلٔؾ١ً ٚثٌيوٌ أِـــــــــز         ٠ؤ٠و٘ج ثإلٔؾ١ً دجٌقك ٚثٌــيوٌ

ـ مضاد ) عز ( ) غل ـ ذل ـ حقد ( ٔ أ ـ تخٌر الصواب مما بٌن القوسٌن:
ـ جمع ) الذكر (  ) األذكار ـ الذكور ـ كالهما صواب ( ٖـ مفرد ) آداب ( ) أدب ـ أدٌب ـ دأب (              ٕ

 ب ـ عبر عن معنى البٌتٌن بأسلوبك .
 جـ ـ ما الجمال فً ) ٌؤٌدها اإلنجٌل بالحق و الذكر ( ؟ 

د ـ ما الدعابم التً تأسس علٌها المجتمع المصري ؟ وعالم ٌدل ذلك ؟ 
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تتجهتمٌل

جهة ، ج  أنحاءنحو

مبطبة ، ج مسرعات ×فً عجلة  مسرعة

تحفزتستحث

المضا  ×شدٌد السواد المظلم

أدنى×أشدأقصى

األزمنة –الوقت ،ج األزمان الزمن

أهلك -أباد  –حطم دمر

علٌه سٌطرالجو تسٌد

نزلت – وقعتحلت

كوارث ج  مصٌبة ، -شدةكارثة

النصر  ×الهزٌمة   المراد :النكسة

 ذات الصوت المرتفع ،والمقصود :المدوٌة
الفادحة

هموم ج هدفهمِّ 

هبطا ×طارا  -ارتفعا حلقا

ٌنزالٌلحقا

مكسب× هزٌمة خسارة

ٌعجز ×ٌستطٌع ٌتمكن

مدبسط

سلطانه وقوته  – سٌطرتهنفوذه

أرتال ج  منتظمة ، مجموعةرتال

قضٌا علٌهدمراه

تركه× به  لحقتبعه

نحوصوب

قذابف طلقة المدفعة غٌره من آالت الحرب،جقذٌفة

هٌنة -بسٌطة × شدٌدة بالغة

ملجأ – مهربمفر

الصعود -التحلٌق  ×النزول الهبوط

كهوف  فتحة فً جوف الجبل ،جكهف

 

 
 

ٌالزمه× ٌتؤكه ٌفارقهمنظرامشهدا

تحاصرتحٌطغرر  ، ج  مقدمة رأسه فً بٌاضغرة

 ثٌغجٌغزثٌٛفور 

9ٙ7ٔـ نكسة ٌونٌو ٔ
 ، مسرعة الغرٌب نحو تمٌل الشمس
 الوصول على المظلم اللٌل تستحث كأنها

 .
 طٌار ٌقودها،  مقاتلة مصرٌة طابرة
 زمٌله ومعه(  منتصر)  اسمه مصري

 لها سرعة بأقصى تطٌر ( ... مجاهد) 
 . الزمن مع سباق فً كأنها
..  الطابرات ممرات ومعظم العد دمر لقد

 النكسة كارثة وحلت...  الجو وتسٌد
...  بمصر المدوٌة

الطٌار المصريـ شجاعة ٕ
 عندما ( مجاهدو )  (  منتصر)  هم كل كان
 خسارة ةٌَّ بالعدو أ ٌلحقا أن ٌطابراتهما حلقا
 سٌناء على نفوذه بسط من ٌتمكن أن قبل.. 
 .

 دمراه .. العدو مدرعات من رتال شاهدا
 وجهت التً الدبابات من عدد تبعه بالكامل
 قذٌفة أصابتها الطابرة صوب مدفعٌتها

 هبط...  بالغة إصابة ( مجاهد)  أصٌب..
 حاول..  سٌناء ودٌان أحد فً بمظلته
..  اشتعلت التً .. بالطابرة الصمود منتصر

 .. بمظلته الهبوط من مفر أمامه ٌكن ولم
 .  كهف مدخل بقرب فهبط

ـ الذبب القاتل والذبب الغاصبٖ
 شكل على،  بٌضاء غرة له ذبب ٌقودها الذباب من مجموعة .. حٌاته طوال ٌفارقه لم مشهدا منتصر ورأي
 قرص فتوسطت أعلى إلى رأسه الذبب رفع..  المقاومة على القادر غٌر بمجاهد تحٌط..  جبهته فً قوس

 .  رأسه خفض ثم..  الشمس
 ضوء آخر الشمس قرص وأرسل .. بمجاهد ومجموعته الذبب فتك لقد..  ذلك بعد حدث ماذا (  منتصر)  توقع
 فً منتصر راح وبعدها..  م 9ٙ7ٔ عام ٌونٌو من الخامس مساء اللٌلة كانت .. أسود لٌل قدوم امعلنً ..  له

 عمٌقة غٌبوبة
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فوجا× تخٌل وتصور  توقع االستسالم× التصدي والفاع  المقاومة

االنتباه –الٌقظة × الوعً  فقد غٌبوبة افترسه ـ قتل – علٌه قضى به فتك

طوٌلةعمٌقةبدءقدوم

استٌقظأفاق

حضٌر ، م بدوي× أعل البادٌة بدو

قصحكى

خوف ، ال حرج الالبأس

استولت وسٌطرتاحتلت

نجهز ونرتبنعد

رحل× مكث أقام

ٌسوق الضأن والمعز نحو العشب ٌرعى الغنم
 ج : األغنام والغنوم

فكرهباله

ٌقاسًٌعانً

انفراجة× شدة أزمة

هٌنة و ٌسٌرة× شدٌدة  حادة

شك ×ثقة ٌقٌن

 -أسبلة مجاب عنها :

  اللٌل المظلم على الوصول تستحثكانت الشمس تمٌل نحو الغروب مسرعة وكأنها  الشمس ؟صف منظر

  ٌَقود الطابرة المقاتلة المصرٌة طٌاران مصرٌان وهما ؟ قابد الطابرة المصرٌة؟ وكٌف كان ٌطٌر بطابرته نْ م (
وتطٌر بهما الطابرة بأقصى سرعة وكأنها فً سباق مع الزمن. (  منتصر ومجاهد

  ّعندما حلقا بالطابرة ؟ (  منتصر ومجاهد)  لماذا كانت المقاتلة المصرٌة تسابق الزمن؟ ماذا كان هم

بعد أن دمر معظم ممرات للطابرات المصرٌة وتسٌد الجو. ،  أي خسابر قبل بسط نفوذه فً سٌناء لتلحق بالعدو 

  ؟ وما اثر ذلك؟ 7ٙماذا فعل العدو فً ٌونٌو
م.9ٙ7ٌٔونٌو ٘ونتٌجة لذلك حلت الكارثة وجاءت نكسة  د الجودمر معظم ممرات الطابرات وتسٌّ  

  خسابر فً جٌش العدو ؟( منتصر ومجاهد ) كٌف ألحق
أثناء طٌرانهما فً الجو شاهدا رتال من مدرعات العدو فهجما علٌه ودمراه بالكامل

  العدو ؟ما مصٌر الطابرة المصرٌة بعد أن دمرت مدرعات
جح الطٌاران المصرٌان فً تدمٌر مدرعات العدو شاهدا عددا من الدبابات اإلسرابٌلٌة التً وجهت ـبعد أن ن
 الطابرة المصرٌة حتى أصابتها فاشتعلت وسقطت. صوب مدفعٌتها 

 بعد إصابة الطابرة؟ (  منتصر ومجاهد ) ما مصٌر كل من

ـ منتصر ٌحكً قصة النكسةٗ
،  خٌمة فً نفسه فوجد غٌبوبته ( منتصر)  أفاق
 تحدث،  سٌناء بدو من رجال أربعة به ٌحٌط

 ولدي ٌا سالمتك على هلل احمدً :  قابال أكبرهم
  ؟ أنت ومن ؟ هنا إلى وصلت كٌف أخبرنا
 عٌنٌه تمأل والدموع .. كاملة القصة منتصر حكى
..  امجاهدً  زمٌله تذكر عندما
 إسرابٌل احتلت لقد..  ٌابنً بأس ال:  الشٌخ قال

 نعد حتى..  ننتظر أن وعلٌنا..  كلها سٌناء
 . لعودتكم الالزمة الترتٌبات

صر ٌقٌم فً البادٌةتـ من٘
 .. كاملة أشهر عشرة البدو بٌن منتصر أقام

..  الخٌمة فً وٌبٌت..  النهار طوال الغنم ٌرعى
 إلى ٌعود أن هو واحد أمر إال باله ٌشغل ٌكن ولم
..  ٌمكن ما بأقصى لههأ

 فكلما .. حادة نفسٌة أزمة من ٌعانً منتصر كان
 بقرب ٌقٌن ٌملؤه كان األحمر الشمس قرص رأى

،  الذبب مشهد ـ كذلكـ  ٌحزنه وكان .. عودته
 افترس ثم .. الشمس قرص نحو رأسه رفع عندما
.  امجاهدً  زمٌله
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ومن شدة اإلصابة لم ٌستطع أن ٌدافع عن نفسه ،  إصابة بالغة هبط على إثرها فً أحد ودٌان سٌناء. مجاهدأصٌب 
من  ا فحاول أن ٌحافظ على الطابرة ولكنها اشتعلت فلم ٌجد أمامه مفرمنتصر أما  فمات.، أثناء هجوم الذباب علٌه 

 الهبوط بمظلته قرب مدخل كهف فً سٌناء.

  ه طوال حٌاته ؟ولم ٌنسَ  ( منتصر) ما المشهد الذي رآه
قادر الغٌر  (  مجاهدـ ) رأى مجموعة من الذباب ٌقودها ذبب له غرة بٌضاء فً جبهته علً شكل قوس تحٌط ب

.(  مجاهد) على المقاومة ورفع الذبب رأسه إلً أعلً ثم خفضها لٌقضً على 

 ماذا توقع منتصر بعد أن خفض الذبب رأسه ؟ وما أُثر ذلك علٌه
.   أثر ذلك : راح فً غٌبوبة عمٌقة.فتك به توقع منتصر أن الذباب قد فتكوا بمجاهد، وأنه 

 أرسلت الشمس آخر ضوء لها فً النهار معلنة قدوم لٌل  ما الذي أعلنه آخر ضوء من الشمس فً هذا الٌوم؟
م9ٙ7ٌٔونٌو  ٘أسود ملًء بالحزن واأللم. ابتداء من ٌوم 

   وبماذا فوجا؟ ؟(  منتصر) متى أفاق
أفاق منتصر بعد وقت طوٌل، فوجد نفسه فً خٌمة وٌحٌط به أربع رجال من بدو سٌناء.

 طلب منه أن ٌخبره كٌف جاء إلى هنا؟ ومن هو ؟ وبم أجابه؟ا ( منتصر) سأل أكبر الرجال األربع  عم  
.(  مجاهد) فحكً لهم منتصر قصته والدموع تمأل عٌنٌه عندما تذكر زمٌله 

   ؟ا ( منتصر) بماذا أخبر الشٌخ
"إسرابٌل احتلت سٌناء كلها وعلٌنا أن ننتظر حتى نعد الترتٌبات الالزمة لعودتكم أخبره أن  

  أقام منتصر بٌن البدو عشرة أشهر كاملة ٌرعى الغنم طوال  بٌن البدو ؟ وكٌف قضاها؟ (  منتصر) كم أقام
وٌفكر فً االنتقام له ولمصر(  ا مجاهد) النهار وٌبٌت فً الخٌمة لٌال ٌتذكر صدٌقه 

 ما الذي كان ٌشغل بال منتصر وهو بٌن البدو ؟
لم ٌكن ٌشغل باله إال أمر واحد هو أن ٌعود إلى أهله بأقصى ما ٌمكن.

 كلما رأى قرص الشمس األحمر كان ٌعانً من أزمة نفسٌة حادة؟ ما أثر قرص الشمس األحمر على منتصر ،
م.9ٙ7ٌٔونٌو  ٘ألن هذا المشهد هو آخر مشهد رآه قبل مقتل صدٌقه وقدوم لٌلة الهزٌمة فً 

  كان ٌملؤه ٌقٌن بقرب عودته إلى أهله. وكان ٌحزن كلما تذكر  ؟ وماذا كان ٌحزنه ؟امتٌقن ( منتصر) بم كان
مشهد الذبب وهو ٌرفع رأسه نحو قرص الشمس ثم ٌفترس زمٌله مجاهد.

 التً الذباب مشهد بسبب ، حادة نفسٌة أزمة ٌعانً منتصر كان ؟  حادة نفسٌة أزمة ٌعانً منتصر كان لم
. مجاهد الشهٌد صدٌقه جسد مزقت

 مدرعات من رتال شاهدا الجو فً طٌرانهما أثناء . اذكره.  العدو مدرعات من موقف ومجاهد لمنتصر 
.بالكامل ودمراه علٌه فهجما العدو

 سٌطر) الجو وتسٌد الطابرات ممرات معظم دمر:  ج   ؟ ذلك أثر وما ؟ 9ٙ7ٔ ٌونٌو فً العدو فعل ماذا 
.م9ٙ7ٔ ٌونٌو ٘ بمصر المدوٌة النكسة كارثة حلت  أن ، ذلك وأثر(. السماء على

من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 
ٌمو هٌِ ثٌؼوٚ ِؼظُ ٌِّثس ثٌطجةٌثس ٚص١ْو ثٌؾٛ ٚفٍش وجًعز ثٌٕىْز ثٌّو٠ٚز دٌّٚ وجْ ُ٘ ِٕضٌٚ ِٚؾج٘و ػٕوِج 

فٍمج دطجةٌصّٙج أْ ٠ٍقمج دجٌؼوٚ أ٠ز مْجًر لذً أْ ٠ضّىٓ ِٓ د٠ْ ٔفٛىٖ ػٍٝ ١ّٕجء  .... 

ن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
كراث ( –كوارث  –جمع )كارثة(: ) كارثٌة ـ ٕ  الضعف( –الهزٌمة  –)المرض المراد من )النكسة(: ـ ٔ
ب _ علل : دمر العدو معظم ممرات الطابرات .  

ج _ ما المهمة التً حلق منتصر و مجاهد بالطابرة من أجلها ؟ 
د _ رأى منتصر مشهدا لم ٌفارقه طوال حٌاته. فما هو ؟ 

لعبارات اآلتٌة : أمام ا أو عالمة  هـ _ ضع عالمة 
لم ٌنجح منتصر و مجاهد فً المهمة    )  (   ـ ٔ
)  ( هبط مجاهد قرب مدخل كهف فً سٌناء  ـ ٕ

٠م١ٓ دمٌح ػٛهصٗ ٚوجْ ٠قَٔٗ وجْ ِٕضٌٚ ٠ؼجٟٔ ِٓ أٍِز ٔف١ْز فجهر فىٍّج ًأٜ لٌٗ ثٌِّٖ ثْلفٌّ وجْ ٠ٍّؤٖ

 ويٌه ِٖٙو ثٌيةخ ػٕوِج ًفغ ًأّٗ ٔقٛ لٌٗ ثٌِّٖ عُ ثفضٌُ ١ٍٍِٗ ِؾج٘وث
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 ـن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
 ـ جمع ) نحو ( ) نواح ـ أنحاء ـ مناح ( ٕـ مرادف )مشهد ( ) مكان ـ معلم ـ منظر (     ٔ

   -( أمام الخطأ :  ، وعالمة )  ب( أمام الصوا ضع عالمة ) ب ـ 
 ـ قضى منتصر بٌن البدو عشرة أٌام كاملة                                     )     ( ٔ
 ـ كان منتصر و مجاهد ٌحلقان بطابرتهما فوق سٌناء                     )      ( ٕ

 جـ ـ ما المشهد الذي أحزن منتصرا ؟ 
 د افترس الذبب مجاهدا ؟ جـ ـ ما الذي حدث لمنتصر عن

لذً أْ ٠ضّىٓ ِٓ د٠ْ ٔفٛىٖ ػٍٝ ١ّٕجء . ٕج٘وث ًصَل ِٓ ِوًػجس ثٌؼوٚ وٌّثٖ دجٌىجًِ صذؼٗ ػوه ِٓ ثٌودجدجس ثٌضٟ 

 ٚؽٙش ِوفؼ١ضٙج ٙٛح ثٌطجةٌر

  ـ مرادف ) بسط ( ) قبض ـ مد ـ عزل (ٔـ           ن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
 ـ جمع ) مدفعٌة ( ) مدفع ـ مدفعٌات ـ دوافع ( ٖـ مفرد ) مدرعات ( ) درع ـ مدرع ـ مدرعة (           ٕ

 ب ـ ما اإلنجازات التً حققتها هذه الطابرة ؟ 
 جـ ـ ماذا كان مصٌر من ٌركبها ؟ 

 د ـ لقرص الشمس األحمر تأثٌر على نفسٌة منتصر وضح ذلك .

أْ ٠ٍقمج دجٌؼوٚث١ٔز مْجًر لذً أْ ٠ضّىٓ ِٓ د٠ْ ٔفٛىٖ ػٍٝ  دطجةٌصّٙجج فٍمج ِؾج٘و ػٕوِٚ وجْ وً ُ٘ ِٕضٌٚ 

 ١ّٕجء .

 ـ           ن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
 ـ مضاد )حلقا (  ) طارا ـ أهلكا ـ هبطا ( ٕـ معنى ) نفوذه ( ) تكبره ـ سٌطرته ـ انتهاءه (      ٔ

 ب ـ ماذا كان هدف منتصر ومجاهد عندما حلقا بطابرتهما ؟ 
 جـ ـ متى كان هجوم العدو على سٌناء ؟ 

وجْ وً ُ٘ ِٕضٌٚ ٚ ِؾج٘و ػٕوِج فٍمج دطجةٌصّٙج أْ ٠ٍقمج دجٌؼوٚث١ٔز مْجًر لذً أْ ٠ضّىٓ ِٓ د٠ْ ٔفٛىٖ ػٍٝ 

 ١ّٕجء .

 ـ  مرادف ) بسط ( ) مد ـ قبض ـ عزل ( ٔـ           ن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
 ـ جمع ) العدو ( ) العدوات ـ األعداء ـ العادٌات (  ٖـ مضاد ) خسارة ( ) مكسب ـ مصلحة ـ ضرر (     ٕ

 ب ـ ماذا كان هم مجاهد ومنتصر عندما حلقا بالطابرة ؟ 
 جـ ـ ما الخسابر التً ألحقها منتصر و مجاهد بالعدو ؟ وبم رد العدو ؟ 

ْ وً ُ٘ ِٕضٌٚ ٚ ِؾج٘و ػٕوِج فٍمج دطجةٌصّٙج أْ ٠ٍقمج دجٌؼوٚث١ٔز مْجًر لذً أْ ٠ضّىٓ ِٓ د٠ْ ٔفٛىٖ ػٍٝ وج

 ١ّٕجء .

 ـ مضاد ) خسارة ( ) مكسب ـ انتصار ـ هزٌمة ( ٔ       ـن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
 ـ مرادف ) نفوذه ( ) سٌطرته ـ فقدانه ـ انتقامه (  ٖـ جمع ) هم ( ) همم ـ هموم ـ مهام (              ٕ

 ب ـ ما هم كل من منتصر ومجاهد و هما محلقان بالطابرة ؟ 
 ؽـ ـ ثىوٌ ثٌنْجةٌ ثٌضٟ أٌقمجً٘ دجٌؼوٚ لذً ّمٟٛ ٟجةٌصّٙج . ِٚجىث فوط دؼو ىٌه ؟
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مرتمضت

 -ضفاف ،ج  القناة ساحل ، شاطئالضفة
ضفف

غاي   -شدة ، ج غاٌات  – منتهىغاٌة

الشوقاللهفة

سٌتمسٌحدث

 -عابًسا ×ضاحًكا دون صوت مبتسًما
كاشًرا

ٌتضح -ٌظهر× ٌغٌبٌختفً

 ٌستدل ال
علٌنا

علٌنا ٌعثر ال

بعسر -بصعوبة  ×ٌسرسهولة

لقاء ،ج وداعات× فراق وداع

فاتر -بارد × ثر مؤ -شدٌد  حار

ٌصعب علٌناٌعزعلٌنا

لقاؤك × رحٌلك فراقك 

تجهزتعد

تبقى× ترجع تعود

و عفوت  سامحت×انتقمت ثأرت

جفت و جمدت ×  امتألتاغرورقت

نفترق×  نتقابلنلتقً

احتلت × تخلصت تحررت 

نجس ،ج أدناسدنس

 -أدالء ل جلمض×  مرشد -هادي دلٌل
 أدلة

ج  األرض أو فً الجبل ، تحت ممرنفق
 أنفاق

معلن× خفً سري

الضفادع 
البشرٌة

جنود البحرٌة المصرٌة

جهل× عرف أدرك

 ثٌغجٌغزثٌٛفور 

منتصرـ  خطة عودة ٔ
 مع ( منتصر)  وجود على أشهر عشرة مضت
 إلى ( راغب)  الشٌح دخل مساء وذات..  البدو
 له قال ثم السالم علٌه ألقى ( .. منتصر)  خٌمة

 من األخرى الضفة إلى عودتك ترتٌب تم لقد: 
..  القناة
 سٌحدث متى اللهفة غاٌة فً وهو منتصر قال
  ؟ العرب شٌخ ٌا ذلك
 عندما..  أٌام ثالثة بعد:  متبسما الشٌخ قال

 العدو علٌنا ٌستدل ال حتى..  القمر ٌختفً

.  بسهولة

ـ وداع و وعدٕ
 ومنتصر راغب الشٌخ بٌن حار وداع هناك كان
. 

..  ٌابنً فراقك علٌنا ٌعز كم :  راغب الشٌخ قال
 .. أخرى مرة إلٌنا لتعود نفسك تعد أن وعلٌك
 أنا .. مجاهد ولصدٌقك ولنفسك لبلدنا ثأرت وقد
  سٌناء من األعداء لطرد ستعودون أنكم واثق
 لن:  بالدموع عٌناه اغرورقت وقد،  منتصر قال

 وسوف...  معً فعلتموه ما حٌاتً طوال أنسى
 تحررت وقد ..  راغب شٌخ ٌا أخرى مرة نلتقً
 . األعداء دنس من سٌناء

ـ رحلة العودة إلى األهلٖ
 نفق إلى وصال حتى،  دلٌل بصحبة منتصر سار
 الضفادع رجال أحد مع فٌه تقابال،  سري

 أخرى مالبس معه كان الذي ،  البشرٌة
 االثنان وبدأ .. بشري كضفدع منتصر لٌرتدٌها
 كان..  للصباح ضوء أول شروق وقبل السباحة
 اآلخر الشاطا إلى وصال قد ورفٌقه منتصر
 رحلة أن منتصر أدرك فقط وقتها .. للقناة
 رحلة انتهت أن بعد بدأت قد سٌناء إلى العودة
 . األهل إلى العودة
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فقد× استرد استعاد

اضطرابه× هدوءه واستقراره  اتزانه

قابلٌةً استعداًدا

الغاصبون و   ، ج المراد المحتل الغاصب
 الغصاب

أسئلة مجاب عنها

فً إحدى اللٌالً دخل الشٌخ راغب على  :.   ج  : للشٌخ راغب فضل كبٌر فً عودة منتصر . بٌن ذلك ٔس
منتصر وأخبره بأنه قد تم ترتٌب عودة منتصر عندما ٌختفً القمر حتى ال ٌستدل  العدو علٌه بسهولة .

ج : أصبح الجمٌع أكثر التزاما وأكثر جدٌة فً    : ما االختالف الذي وجده منتصر عندما عاد إلى وحدته ؟ ٕس
ات كثٌرة على الطابرات تزٌد من قدرتها الهجومٌة والمناورة وسرعة االلتفاف. و لفت التدرٌبات. تم إدخال تحسٌن

 انتباهه نبرة الثقة واإلٌمان التً ٌتحدث بها الجمٌع عن حقهم الذي البد أن ٌستردوه وعن نصر هللا لهم..

ج : قابل العبارة الشٌخ راغب ، وذلك حتى ال ٌستدل  :  " عندما ٌختفً القمر " من قابل العبارة ؟ ولماذا ؟ ٖس
علٌه العدو بسهولة .

ج : البشرى أنه قد تم الترتٌب لتهرٌبه إلى الضفة األخرى : ما البشرى التً بشر بها الشٌخ راغب منتصًرا ؟ ٗس
من القناة.

ج : سار بصحبة دلٌل حتى وصل إلى نفق سري وتقابل مع     : كٌف وصل منتصر إلى الشاطا اآلخر للقناة ؟ ٘س
أحد الضفادع البشرٌة الذي أعطاه مالبس لٌرتدٌها كضفدع بشري وبدأ االثنان السباحة ووصال إلً الشاطا اآلخر 

 قبل شروق أول ضوء للصباح.

ودة لسٌناء قد بدأت بعد أن ؟ج : أدرك أن رحلة الع : ماذا أدرك منتصر عندما وصل إلى الشاطا اآلخر للقناة ٙس
انتهت رحلة العودة إلى األهل .

؟ج : لٌستعٌد اتزانه النفسً ولٌصبح أكثر استعدادا للعودة  : لماذا ذهب منتصر إلى مستشفى القوات الجوٌة 7س
 إلى الخدمة مرة ثانٌة، وحتى ٌنفذ انتقامه من العدو والذبب معا.

ج : كان ٌشعر بأن روح االنتصار تملؤه وأنه سٌلقى الشٌخ راغًبا ٌوم ؟: ما الشعور المسٌطر على منتصر كل  8س
قرًٌبا وقد تحررت سٌناء من دنس األعداء.

ثبتت×تبدلت تغٌرت

ج ًِ إّ٘جَل× ثٔٞذجًٟج ثٌضَث

ج ؽو٠ز ًِ صٙجْٚ× ثؽضٙجًهث ٚ ث٘ضّج

ٚصىجًّ

الهجوم وحصار العدوااللتفاف

للتدرٌب  عسكرٌة عملٌةالمناورة
 والمراد : الخادعة

صرفت ونفرت× جذبت لفتت

تركٌزهانتباه

صوت ممٌزنبرة

ٌستعٌدوهٌستردوه

نبرات ج ، ممٌز صوتنبرة

السهل×الصعبالشاق

المنقطع×المستمر - المتتابعالمتواصل

ـ منتصر ٌستعٌد اتزانه النفسًٗ
 مستشفى فً أشهر خمسة حوالً منتصر قضى
..  النفسً اتزانه فٌها استعاد...  الجوٌة القوات
؛  أخرى مرة للخدمة للعودة ااستعدادً  أكثر وأصبح
 والذبب الغاصب العدو:  معا االثنٌن من بثأره لٌأخذ
 . القاتل

ـ عودة منتصر إلى وحدته القتالٌة٘
 أمورا وجد..  القتالٌة وحدته إلى منتصر عاد عندما
 وأكثر التزاما أكثر الجمٌع أصبح..  تغٌرت قد كثٌرة
 كثٌرة تحسٌنات إدخال وتم..  التدرٌبات فً جدٌة
 والمناورة الهجومٌة قدرتها من تزٌد الطابرات على

 الثقة نبرة انتباهه لفت كما..  االلتفاف وسرعة
 الذي حقهم عن الجمٌع بها ٌتحدث التً واإلٌمان

 .  لهم هللا نصرة وعن..  ٌستردوه أن البد
،  المتواصل الشاق التدرٌب من كاملة سنوات خمس
 روح أنب منها ٌوم كل فً ٌشعر منتصر كان

 ، قرٌبا راغب الشٌخ سٌلقى وأنه،  تملؤه االنتصار
  .  بثأره وسٌأخذ
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؟ج : لفت انتباهه نبرة الثقة واإلٌمان التً ٌتحدث بها الجمٌع عن  : ما الذي لفت انتباه منتصر عند عودته 9س
 حقهم الذي البد أن ٌستردوه وعن نصر هللا لهم..

ج : طلب منه أن ٌعود لزٌارتهم مرة أخرى وقد ثأر لنفسه ولوطنه : ماذا طلب الشٌخ راغب من منتصر ؟ ٓٔس
ولصدٌقه .

ج : كان ٌثق بأن الجٌش المصري  سٌعود مرة أخرى لسٌناء لطرد األعداء : بم كان ٌثق الشٌخ راغب ؟ ٔٔس
منها.

ى ال ٌستدل  العدو علً منتصر بسهولة .؟ج : حت : لماذا تم ترتٌب العودة وقت اختفاء القمر ٕٔس

ج : اغرورقت عٌناه بالدموع وقال : لن أنسى طول  : ما أثر كلمات الشٌخ راغب على منتصر ؟ وبم وعده ؟ ٖٔس
تحررت سٌناء من دنس األعداء. حٌاتً ما فعلتموه معً ،  ووعده بأن ٌلتقوا مرة أخرى وقد 

ج : فوجا منتصر بتغٌرات كبٌرة فً نظام العمل وحدته القتالٌة ؟ : : بما فوجا منتصر عندما عاد إلى ٗٔس
أصبح الجمٌع أكثر التزاما وأكثر جدٌة فً التدرٌبات. -والتدرٌب ، منها : 

 تم إدخال تحسٌنات كثٌرة على الطابرات تزٌد من قدرتها الهجومٌة والمناورة وسرعة االلتفاف. -
ٌتحدث بها الجمٌع عن حقهم الذي البد أن ٌستردوه وعن نصر هللا لهم. لفت انتباهه نبرة الثقة واإلٌمان التً -

ج : قضى منتصر خمس سنوات كاملة من التدرٌب الشاق  : كم قضى منتصر فً التدرٌبات ؟ وبم كان ٌشعر؟ ٘ٔس
 ه منوكان ٌشعر فً كل ٌوم منها أن روح االنتصار تملؤه وأنه سٌلقى الشٌخ راغب قرٌبا وسٌأخذ بثأر المتواصل

 العدو المغتصب والذبب القاتل.

ج : فً إحدى اللٌالً دخل الشٌخ راغب على منتصر وأخبره بأنه قد تم  : بم أخبر الشٌخ راغب منتصر؟ ٙٔس
الترتٌب لتهرٌبه إلى الضفة األخرى من القناة.

: كان وداعا حارا وقال  وماذا طلب الشٌخ من منتصر؟ج : كٌف كان الوداع بٌن الشٌخ راغب و منتصر ؟ 7ٔس
الشٌخ راغب : كم ٌعز علٌنا فراقك ٌا بنً. وطلب منه أن ٌعود لزٌارتهم مرة أخرى وقد ثأر لنفسه ولوطنه 

 ولصدٌقه.

؟ج : سار بصحبة دلٌل حتى وصل إلى نفق سري وتقابل مع أحد الضفادع : كٌف عاد منتصر إلً أهله  8ٔس
فدع بشري وبدأ االثنان السباحة ووصال إلً الشاطا اآلخر قبل شروق البشرٌة الذي أعطاه مالبس لٌرتدٌها كض

 أول ضوء للصباح.

من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 
لجي ث١ٌٖل ًثغخ وُ ٠ؼَ ػ١ٍٕج فٌثله ٠جدٕٟ ٚػ١ٍه أْ صؼو ٔفْه ٌضؼٛه إ١ٌٕج ٌِر أمٌٜ

ـ ن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
ـ جمع ) مرة ( ) مرابر ـ مارة ـ مرات ( ٕـ مضاد ) فراق ( ) خصام ـ لقاء ـ وداع (    ٔ

 ب ـ لمن كان الشٌخ راغب ٌوجه حدٌثه ؟ 
جـ ـ ما المرة األخرى التً كان ٌقصدها الشٌخ راغب ؟ 

عز أ٠جَ ػٕوِج ٠نضفٟ لجي ِٕضٌٚ ٚ٘ٛ فٟ غج٠ز ثٌٍٙفز ِضٝ ١ّقوط ىٌه ٠ج ١ٕل ثٌؼٌح ؟ لجي ث١ٌٖل ِضذّْج : دؼو عَل

ثٌمٌّ فضٝ َل ٠ْضوي ػ١ٍٕج ثٌؼوٚ دٌْٙٛز

ـن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
ـ مضاد ) اللهفة ) الجلوس ـ الفتور ـ الظهور ( ٕـ مرادف ) ال ٌستدل ( : ال ) ٌعثر ـ ٌغٌر ـ ٌصٌر (    ٔ

ب ـ ما الموعد الذي حدده الشٌخ راغب لعودة منتصر ؟ و لماذا ؟ 
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 -( أمام الخطأ :  ، وعالمة )  ب( أمام الصوا ضع عالمة ) ب ـ 
ـ عاد منتصر إلى أهله بطابرة خاصة .    )  ( ٔ
الجوٌة .  )  (  ـ قضى منتصر حوالً خمسة أسهر فً مستشفى القواتٕ

لجي ِٕضٌٚ ٚلو ثغًٌٚلش ػ١ٕجٖ دجٌوِٛع : ٌٓ أْٔٝ ٟٛثي ف١جصٟ ِج فؼٍضّٖٛ ِؼٟ ّٚٛف ٍٔضمٟ ٌِر أمٌٜ ٠ج ١ٕل 

ًثغخ ٚلو صقًٌس ١ّٕجء ِٓ هِٔ ثْلػوثء .

ـ مضاد : أتذكر  ٕـ معنى : امتألت  ٔأ ـ هات من القطعة : 
ب ـ كم شهرا قضاها منتصر بٌن البدو ؟ و ما العمل الذي كان ٌقوم به ؟ 

 -( أمام الخطأ :  ، وعالمة )  ب( أمام الصوا ضع عالمة ) جـ ـ 
ـ تم عودة منتصر إلى الضفة األخرى فً لٌلة مقمرة من نفق سري .  )  ( ٔ
ـ بعد عودة منتصر إلى وحدته القتالٌة وجد التدرٌبات أكثر جدٌة .  )  ( ٕ

لجي ِٕضٌٚ ٚ٘ٛ فٟ غج٠ز ثٌٍٙفز ِضٝ ١ّقوط ىٌه ٠ج ١ٕل ثٌؼٌح ؟ لجي ث١ٌٖل ِضذّْج : دؼو عَلعز أ٠جَ

ـ مفرد ) الغاٌات (  ٕـ مرادف ) الشوق (   ٔأ ـ هات من العبارة السابقة : 
 -( أمام الخطأ :  ، وعالمة )  ب( أمام الصوا ضع عالمة ) ب ـ 
ـ سار منتصر بصحبة دلٌل حتى وصال إلى نفق سري .  )  ( ٔ
ـ قضى الجٌش ست سنوات كاملة من التدرٌب الشاق المتواصل .    )  ( ٕ

جـ ـ متى عاد منتصر إلى وحدته ؟ وما المدة التً قضاها فً المستشفى ؟ 
د ـ كم كانت المدة التً حددها الشٌخ ؟ و لماذا ؟ 
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السكوت والسكونالصمت

ٌحٌط ، ٌغطً ، ٌمأل ٌلف

 -مردة العمالق ، المراد الجندي المصري ج المارد
اد مرَّ

مخببه  المراد الفوهة ، ضٌق نحاس من وعاءقمقم
 ج قماقم

القٌد المقصود العقبات ، مالقٌود

تدمر وتحطمتدك

حصن المكان المنٌع ،محصون

الحصن القوي ، م قلعةقالعه

بدأشرع

الجبناء× الباسل  ، م  الشجعانالبواسل

ٌبنونٌنشبون

كباري داخل الماء ،م جسرطرق والمقصود جسور

قوٌة كهدٌل السٌلهادرة

تهزتزلزل

السٌرالزحف

طارواحلقوا

بناء× هدم دك

والمراد أكل قتلافترس

قهًرا وظلًما أخذاغتصب

أثناء ، م : غضن -خاللغضون

مدهشة ، ج روابع ، روعرابعة

تحركترفرفت

 ثٌغجٌغزثٌٛفور 

ـ العبور المقدسٔ
 الثانٌة تقارب الساعة .. المكان ٌلف الصمت
 المارد ٌخرج .. انتظار غٌر وعلى اظهرً 

 القٌود كل محطما .. قمقمه من المصري
.. التوقعات كل ىعل ومتفوقا
 وتصاحبها القناة تعبر..  الجو نسور انطلقت
 العدو حصون تدك..  المدفعٌةمن  طلقات
 ونٌنشب البواسل الجنود وشرع .. وقالعه
:  هادرة صٌحاتهم وانطلقت . العبور جسور

،  المسٌرة تبارك ، أكبر هللا..  أكبر هللا
 فر الذي ، العدو أقدام تحت األرض وتزلزل
 إنه .. المقدس الزحف أمام هاربٌن جنوده
 عام أكتوبر من السادس ٌوم

ٔ97ٖ.

منتتصر ٌثأر من الذبب الغاصب ـ ٕ
 الذٌن الطٌارٌن أوابل من منتصر كان

 العدو حصون لدك  بطابراتهم حملوا
  وتحطٌم تجمعاته مناطق ىعل والقضاء
 كأنها ٌطلقها طلقة كل كان .. قٌادته مراكز
 الوطن احتل الذي الذبب عن تبحث

 التً الذباب كانت .. األرض واغتصب
 تشبه األعداء جنود من أمامه من تهرب
 صدٌقه افترس الذي الذبب ذلك تماما

 . مجاهدا الشهٌد
 النصر تم رابعة ساعات ست غضون فً

..  سٌناء فوق مصر أعالم ورفرفت

ـ مهمة خاصةٖ
 .الست السنوات طوال بها القٌام حلم ٌفارقه لم،  خاصة مهمة ألداء منتصر قابده استأذن بأسبوع وبعدها

 ومجاهد هو،  فٌها سقط التً المنطقة له ظهرت حتى،  ذاكرته ٌشحذ منتصر وظل..  الطابرة زمالبه أحد قاد
 به اختبأ الذي الكهف ولمح .. ارشاشً  امدفعً  امتأبطً  منتصر وهبط..  سٌهبط بأنه لصدٌقه فأشار .. قبل من

.  الذبب قدوم امنتظرً  رملً تل خلف وجلس .. قبل من
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ٌتركهٌفارقهتقاعس× إتمام ، تنفٌذ ، القٌام بـ أداء

ٌقوي  ن ، ٌحدٌشحذالقٌام بأمر محدد ج : مهاممهمة

رأىلمحإبطه ممسًكا تحتمتأبطا

تالل ج ، حولها عما مرتفعة أرضتلمغارة داخل الجبلالكهف

خفوًتا× لمعاًنا توهًجا

اختفى ×ظهربرز

ذوي - ذوو ، ج  صاحبذو

بٌاض فً الجبهة ، ج غررالغرة

ج ذوات نفسها ،ذاتها

فارقه× ترافقه تصحبه

تنفذ و تمزقلتخترق

مهموس بصوت متحدًثامتمتًما

شدٌدةغامرة

تهٌألهخٌل إلٌه

-أسبلة مجاب عنها :
ج : ثأر منتصر لوطنه حٌث كان من أول الطٌارٌن : أخذ منتصر بالثأر لوطنه وصدٌقه ونفسه . كٌف ذلك ؟ ٔس

حصون العدو وقالعه ، ثأر لصدٌقه عندما أطلق الرصاص على الذبب حتى قتله ،  المشاركٌن فً حرب أكتوبروحطم
 وثأر لنفسه ندما حقق أمله وانتصر لى العدوٌن .

سٕ : ما دور المدفعٌة والجنود البواسل ؟ج : كانت طلقات المدفعٌة تدك حصون العدو وقالعه ، وشر الجنود 
ٌنشبون جسور العبور وانطلقت الصٌحات هادرة هللا أكبر هللا أكبر تزلزل األرض تحت أقدام العدو . ىالبواسل  

سٖ : ما المهمه الخاصة التً قام بها منتصر ؟ج : المهمة الخاصة : التً أراد منتصر القٌام بها هً االنتقام من 
ر الذبب ذو الغرة البٌضاء وأطلق لٌه رصاص ، حٌث هبط منتصر بطابرته وانتظر حتى ظهالذبب ذي الغرة البٌضاء

 مدفعه لتخترق جسم الذبب ثأًرا لصدٌقه الشهٌد مجاهد .

 سٗ : فً كم ساعة تحقق النصر ؟ج : تحقق النصر فً غضون ست ساعات .

 س٘ : " هللا أكبر هللا أكبر " لها أثر سحري فً كل من الجنود المصرٌٌن واألعداء . وضح ذلك .
... هللا أكبر . تبارك مسٌرة الجنود المصرٌٌن وتشحذ هممهم وتشد عزابمهم وتوحد صفوفهم . أما  ج : هللا أكبر

 العدو فتزلزل األرض تحت أقدامهم وتقذف الرعب فً قلوبهم فٌولون هاربٌن .
ج : كان منتصر من أوابل الطٌارٌن الذٌن حلقوا بطابراتهم لدك حصون ؟ما دور منتصر فً هذه المعركة:  ٙس
تجمعاته وتحطٌم مراكز قٌادته  لعدو والقضاء على مناطقا

س7 : ما الذي تخٌله منتصر وهو ٌالحق العدو ؟ج : كانت كل طلقة ٌطلقها كأنه ٌبحث ن الذبب الذي احتل األرض 
 واغتصب الوطن ، فكانت جنود العدو تشبه الذبب الذي افترس صدٌقه مجاهًدا .

س8 : متى استأذن منتصر من قابده ؟ ولماذا ؟ج : : بعد معركة العبور بأسبوع استأذن منتصر قابده ألداء مهمة 
 السنوات الست.  خاصة لم ٌفارقه حلم القٌام بها طوال

ج : شعر منتصر بفرحة غامرة ثم رفع رأسه لٌقابل قرص الشمس : ما أثر انتقام منتصر من الذبب علٌه ؟ 9س
 أنه ٌرى ابتسامة صدٌقه مجاهد على قرص الشمس األحمر.وتخٌل   ،  وهو ٌقول ٌرحمك هللا ٌا مجاهد

ج : تخٌل أنه ٌرى ابتسامة صدٌقه مجاهد لى قرص  : ماذا خٌل لمنتصر وهو ٌنظر لقرص الشمس ؟ ٓٔس
الشمس األحمر .

ـ منتصؤ ٌنتقم من الذبب القاتلٗ
 بلونه توهجا ازداد قد الشمس قرص كان

 الغرة ذو الذبب برز ما وسرعان..  األحمر
 من جبهته على القوس تشبه التً البٌضاء
...  الذباب من مجموعة تصحبه الوادي خلف
 لٌقابل رأسه الذبب رفع .. منتصر استعد
 ثم ؛ مرة أول فعل كما،  الشمس قرص

 ذاتها اللحظة وفً ..  خفضها
 جسم لتخترق منتصر مدفع رصاصات انطلقت
 أخرى مرة رأسه ٌرفع لن أنه معلنة..  الذبب

 قرص لٌقابل رأسه منتصر رفع ووقتها ..
 ٌا هللا ٌرحمك:  غامرة بفرحة امتمتمً  الشمس
 على ابتسامة ٌرى أنه إلٌه وخٌل،  مجاهد

 .األحمر الشمس قرص
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ٗ٘ 

 : ظهر الذبب عندما ازداد قرص الشمس توهًجا بلونه األحمر  : متى ظهر الذبب ذو الغرة البٌضاء ؟ج ٔٔس

ج : الذبب األول هو العدو الذي احتل الوطن واغتصب األرض هناك ذببان أراد منتصر تحطٌمهما فما هما ؟: ٕٔس
 ، والذبب الثانً هو الذي افترس صدٌقه الشهٌد مجاهًدا 

 : ضربت فروع الجٌش المصري مثاًل رابًعا من أجل تحقٌق الهدف ٌوم السادس من أكتوبر وضح ذلك .  ٖٔس
: مهدت لالنتصار عن طرٌق انطالق الطابرات تدك حصون العدو تصاحبها طلقات المدفعٌة  دفعٌةالطٌران والمج : 

 على طور خط القناة التً تقصف قالع وحصون العدو.
هم جنود للمشاة والمهندسٌن الذٌن أنشبوا الجسور والكباري من أجل عبور الجنود والدبابات  الجنود البواسل :

 واألسلحة الحربٌة األخرى لسٌناء.
كانت أعظم سالح استخدمه المصرٌون فً هذه المعركة حٌث كانت صٌحات الجنود القوٌة تهز المشاعر  هللا أكبر:

 دو وتبارك المسٌر وتقود للنصر.وتهون الموت وتزلزل األرض من تحت قدام الع

ج : كان كل طلقة ٌطلقها كأنها تبحث عن عن أي شًء كانت تبحث طلقات منتصر ؟ وبم شبه األعداء؟ :  ٗٔس
التً تهرب من أمامه من جنود األعداء تشبه تماما ذلك  الذبب الذي احتل الوطن واغتصب األرض؛ فكانت الذباب

 اهدا.الذبب الذي افترس صدٌقه الشهٌد مج

ج : أثبت هذا النصر قوة الشعب المصري وانه ال ٌرضى  ما أثر النصر  على مصر والعرب جمٌعا؟:  ٘ٔس
بالهزٌمة ،وحقق العزة والكرامة للشعب العربً كله  وحطم أسطورة إسرابٌل التً تعتبر جٌشها هو الجٌش الذي ال 

 .ٌقهر 

 من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 

ثٌّىجْ، ثٌْجػز صمجًح ثٌغج١ٔز ظٌٙث ٚػٍٝ غ١ٌ ثٔضظجً ٠نٌػ ثٌّجًه ثٌٌّٚٞ ِٓ لّمّٗ ؛ ِقطّج وً ثٌّٚش ٠ٍف 

 ثٌم١ٛه ِٚضفٛلج ػّٝ وً ثٌضٛلؼجس

 ـ مفرد ) القٌود ( ) القابد ـ القٌادة ـ القٌد ( ٔ              ـن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
 ـ جمع ) المارد ( ) الموارد ـ المردة ـ المرٌد (  ٖـ المراد بــ ) قمقم ( ) مخبأ ـ مسكن ـ مرمى (    ٕ

 ب ـ متى خرج المارد المصري من قمقمه ؟ وماذا فعل ؟ 
 جـ ـ ما موقف جنود العدو من المارد المصري ؟ 

 
 ثٌذٛثًّثٔطٍمش ًْٔٛ ثٌؾٛ صؼذٌ ثٌمٕجر ٚصٚجفذٙج ٍٟمجس ثٌّوفؼ١ز صون فْٚٛ ثٌؼوٚ ٚلَلػٗ ؛ ٌٕٚع ثٌؾٕٛه 

 ١ٖ٠وْٚ ؽًْٛ ثٌؼذًٛ ؛ ٚثٔطٍمش ١ٙقجصُٙ ٘جهًر : َّللا أوذٌ .. َّللا أوذٌ

 صارعها ـ تفارقها ( ـ مضاد ) تصاحبها ( ) تالزمها ـ تٔ              ـن :ٌتخٌر اإلجابة الصحٌحة مما بتن القوس  ـأ
 ـ مرادف ) تدك ( ) تقصف ـ تهدم ـ تخرب (  ٖـ مفرد ) قالع ( ) قلعه ـ قلع ـ قالع (                  ٕ

 ب ـ أٌن انطلقت نسور الجو ؟ وما هدفها ؟ 
 جـ ـ هللا أكبر .. هللا أكبر . لها أثر سحري فً كل من الجنود المصرٌٌن واألعداء . وضح ذلك .

لجةوٖ  ّش ّجػجس ًثةؼز صُ ثٌٌٕٚ ًٚفٌفش أػَلَ ٌِٚ فٛق ١ّٕجء ؛ ٚدؼو٘ج دأّذٛع ثّضأىْ ِٕضٌٚفٟ غْٞٛ 

 ْلهثء ِّٙز مجٙز

 أ ـ هات فً جملة من عندك : 
 ـ مفرد ) أعالم ( ٖـ مضاد ) رفرفت (     ٕـ معنى ) غضون (       ٔ

 قام بها ؟ب ـ ما المهمة الخاصة التً استأذن منتصر قابده من أجلها ؟ وكٌف 
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جـ ـ ما عوامل تحقٌق نصر جنودنا البواسل فً معركة السادس من أكتوبر ؟ 
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ٗ7 

 
 

  فً تخرج ، اإلسكندرٌة مدٌنة فً 9ٕٕٔ عام ولد ، معاصر مصري شاعر خلٌف ٌوسف:  بالشاعر التعرٌف
  الملك جابزة على حصل(  النجوم مواقع)  و(  القمم نداء)  هما شعر دٌوانا  له ، القاهرة جامعة اآلداب كلٌة

 99ٗٔ عام توفً التقدٌرٌة الدولة وجابزة فٌصل
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 سٌـــناء خـــٌــول عـــربـــــٌة ســـٌناء عـــروس بـدوٌــــــة ٔ

 ذهـــبــــٌةوســنـابل قـــمـــح  حـــــمامات بٌــض ســـــٌناء ٕ

 ـــــةـــفــوق ضــفــاف وردٌــ عـطـر رقراق ـنـوجـــــداول مـ ٖ

 وكـــنـوز عــقـــٌق سـحـرٌــــة فـــٌــروز ســــٌناء منــاجــم ٗ

 ـــواديـتـعــود إلــى صـــدر الــ وادي النـــٌل سـٌـــناء تمٌـــمة ٘

 ـب كــــؤوس األضــواءــٌــصـــ وساقً النــور ســـٌناء تعــــود ٙ

 ٌرفـــرف بـٌـن األحــــــٌـــــاء النور ـض مــثلــــمام أبٌــــــوحــ 7

 وجــــــه الصـــحـــراء تــغــطى وغصــون مـــن شــجر الزٌتــون 8

 تحـــٌـى ذكــــــرى الشـــــهداء األفـق وطـــــٌور خضــر فــوق 9

 ٌحـــٌــى أغـــلـً األســـمــــاء الحـــوروغـــناء فـــــوق شفاه  ٓٔ

 ـ طبٌعة سٌناء و خٌراتهأ
 سٌـــناء خـــٌــول عـــربـــــٌة ســـٌناء عـــروس بـدوٌــــــة ٔ

 وســنـابل قـــمـــح ذهـــبــــٌة حـــــمامات بٌــض ســـــٌناء ٕ

 ـــــةـــفــوق ضــفــاف وردٌــ عـطـر رقراق ـنـوجـــــداول مـ ٖ

 وكـــنـوز عــقـــٌق سـحـرٌــــة فـــٌــروز ســــٌناء منــاجــم ٗ

 ـــواديـتـعــود إلــى صـــدر الــ وادي النـــٌل سـٌـــناء تمٌـــمة ٘

 ٌٙج ٌْٛ ثًٌٛه ًٚه٠ز فٟ ١ٌٍز ٍفجفٙج ، ػ ػٌثةِ فضجر ػٌُٚ

 ثّضنٌثػ ثٌّؼجهْ ،َ  ِٕؾُِىجْ  ِٕجؽُ ف٠ٌٞز ، ػ دٛثهٞ ×ْخ إٌٝ ثٌذوٚضصٕ دو٠ٚز

 ر ن١ّ٠ًٌٞ إٌٝ ثٌأًٍق  ٌٛٔٗ فؾٌ و٠ٌُ  ف١ٌٍٚ أفٕٚز ،َ  م١ً م١ٛي

  ثٌغجٌغزثٌٛفور 

 :  مقدمة
 بدماء الوطن أحضان إلى سٌناء عات

 من السادس فً العظٌم العبور بعد الشهداء
ا المهر فكان ، أكتوبر ًٌ  ذرة كل ولكن ، غال
 انفعل وقد ، تستحقه سٌناء من تراب

 فً ذلك فجعل الفٌروز ألرض بحبه الشاعر
 . سٌناء لحب ٌردده نشًٌدا أبٌاته

 . الدرس بعنوان عالقتها موضًحا الصورة صف
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عٌٚثس ،َ وَٕ -صقش ثْلًٛ  ِجي ِوفْٛوٍٕٛعٌّر ٔذجس ثٌمّـ لذً ثٌقٚجه ، َ  ّٕذٍزّٕجدً

أفٌّ ، َ ػم١مز  ٌٛٔٗو٠ٌُ فؾٌ ػم١كِؾٌٜ ١ِجر ٙغ١ٌ، َ ؽوٚيؽوثٚي

ـ فجصٕز ـ ؽيثدز  ؽ١ٍّز صْقٌ ثٌؼمًّق٠ٌز أػطجً -ثٌٌثةقز ثٌط١ذز ، ػ ػطًٛ ػطٌ

ْٔجْ ػ. صّجةُِج٠ضذٌن دٗ ثإلص١ّّزّجوٓ× ِضقٌن َٚلِغ ًلٌثق

ـ أٚهثء  ٚه٠جْ–، ػ أٚه٠ز ثٌٌّثه ٌِٚ ٛثهٞ ثٌؽجٔخ ثٌٌٕٙ، َ  ٝفزٝفجف

-أضواء على األبٌات : 
ؽّجي ٟذ١ؼٟ ، ٟٚ٘ ٠ٌِٚز أ١ٍٙز ون١ً ػٌدٟ ، ٘جهةز ٚه٠ؼز وجٌقّجَ ، صض٠َٓ ١ّٕجء ؽ١ٍّز وؼٌُٚ دو٠ٚز ىثس 

دْٕجدً ثٌمّـ ٚؽوثٚي ث١ٌّجٖ د١ٓ ثٌٞفجف ث٠ٌَّٕز دجًٌٛه ، ف١ْٕجء أًٛ ِذجًوز ػجٌِر دجٌغٌٚثس وجٌف١ٌٍٚ ٚثٌؼم١ك ؛ 

فٟٙ دٌوز ٌِٚ ثٌضٟ ػجهس إ١ٌٙج .

-: من جمال التعبٌر

: صٖذ١ٗ ١ٌْٕجء دؼٌُٚ ِٓ ثٌذجه٠ز ٠وي ػٍٝ ؽّجٌٙج ثٌطذ١ؼٟ . . ١ّٕجء ػٌُٚ دو٠ٚز

صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ أٙجٌز ١ّٕجء ٚػٌٚدضٙج   ١ّٕجء م١ٛي ػٌد١ز:

د١ّٕٙج ص٠ٌٚغ  ٠طٌح ثْلىْ ٠ٍٚفش ثَلٔضذجٖ   ػٌد١ز : –دو٠ٚز 

: ص٠ٌٛٚ ١ٌْٕجء فٟ ٚهثػضٙج دقّجِجس د١ٜ صقخ ثٌٙوٚء ٚثٌَْلَ .فّجِجس د١ٜ

ص٠ٌٛٚ ١ٌْٕجء فٟ ٚفٌر م١ٌثصٙج دْٕجدً ثٌمّـ ثٌٕجٝؾز .  ى٘ذ١ز:ّٕجدً لّـ 

ص٠ٌٛٚ ١ٌْٕجء فٟ ٙفجةٙج ٚفْٕٙج دؾوثٚي ث١ٌّجٖ ثٌَلِؼز . : ؽوثٚي ػطٌ ًلٌثق

: ؽًّؼج ٠ف١و وغٌر ثٌن١ٌثس  ٚثٌغٌٚثس فٟ أًثٟٝ ١ّٕجء. ؽوثٚي –وٍٕٛ   -ِٕجؽُ 

:  ٌضأو١و فخ ثٌٖجػٌ ٌٙج . صىٌثً ١ّٕجء

:    صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ ل١ّز ١ّٕجء ػٕو ث١٠ٌٌّٚٓ .١ّز١ّٕجء صّ

 : ص٠ٌٛٚ ١ٌْٕجء دجدٓ غجح ػٓ أِٗ ، ٠ٚوي ػٍٝ أْ ١ّٕجء أًٛ ٠ٌِٚز أ١ٍٙزصؼٛه إٌٝ ٙوً ثٌٛثهٞ

ثَلفضفجي دؼٛهر ١ّٕجءـ ٕ

ـب كــــؤوس األضــواءــٌــصـــوساقً النــور ســـٌناء تعــــودٙ

ٌرفـــرف بـٌـن األحــــــٌـــــاءالنور مــثلـض ــــمام أبٌــــــوحــ7

وجــــــه الصـــحـــراء تــغــطىوغصــون مـــن شــجر الزٌتــون8

تحـــٌـى ذكــــــرى الشـــــهداءاألفـق وطـــــٌور خضــر فــوق9

ٌحـــٌــى أغـــلـً األســـمــــاءوغـــناء فـــــوق شفاه الحـــورٓٔ

غَٚٓ : فٌٚع ثٌٖؾٌ ، غْٚٛصٌفً –صي٘خ  × صٌؽغصؼٛه

، ثٌٌّثه ِٞب  ِٓ ٠موَ ثٌٌٖثحثٌْجلٟ : ثًٌٕٛ ّجلٟ

،ػ  ّمجر ثْلٔٛثً

صىٖف× صٌٕٖ صغطٟ

ثْلًٛ ثٌؾٌهثءثٌنج١ٌز ِٓ ِظجٌ٘ ثٌق١جر ، ػ ثٌٚقٌثءـ ٠ّأل ٠فٌؽ –٠ْىخ ٠ٚخ

ٚثسثٙقٌ -ٙقجًٞ 

ِٕضٙٝ ثِضوثه ثٌذٌٚ ،ػ ث٢فجقثْلفكٌٌٍٖح ، وأٍُِّٛء إٔجء وؤُٚ

صؼ١وصقٟثْلٔٛثً ،َ ٝٛءثْلٝٛثء

٠ٚخ 

وؤُٚ 

ثْلٝٛثء

ث ػٓ ًٌ ثٌّمٚٛه:٠ؼٍك ثْلٝٛثء ثٌىغ١ٌر صؼذ١

ثٌفٌفز

ػ : ىو٠ٌجس ١ٌّرىوٌٜ

ِٓ ِجصٛث فٟ ّذ١ً َّللا ، َ ١ٕٙوثٌٖٙوثء

، َ ٕفز ـ أفٛثٖ ٘ٛ أػٍٝ ثٌفُ ٚأّفٍٕٗفج٠ْٖىٓ – ٠غذش× صقٌن ٠ٌفٌف

ثْلِٛثس ،َ فٟ× ِٓ ػٍٝ ل١و ثٌق١جرثْلف١جء

 ١ٕز ، َ فٟأٚ ٟ٘ ِٕجٟك ّى

فًٛثء  ثٌْٕجء ىثس ثٌؼ١ْٛ ثٌؾ١ٍّز  َثٌقًٛ

أٚ ٘ٓ ْٔجء ثٌؾٕز

-أضواء على األبٌات : 
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ث ػٓ ثٌفٌؿ ٚثٌذٙؾز فٟ وً ِىجْ  ًٌ ٚغْٚٛ ٚثٌقّجَ ٠ٌفٌف ػجهس ١ّٕجء إٌٝ فٞٓ ٌِٚ فَثهس ثْلٝٛثء صؼذ١

دجٌَْلَ ، ٚ٘يٖ ١ًٟٛ مٌٞثء صؼٍٛ فٟ ثْلفجق إف١جء ٌيوٌٜ ٕٙوثء ثٌٌٕٚ ، ٚ٘ؤَلء فض١جس فْٕجٚثس ث٠ٌَضْٛ صٍٛؿ 

٠غ١ٕٓ أؽًّ ثْلغجٟٔ صق١ز ١ٌْٕجء أغٍٝ ثْلّّجء .

-: من جمال التعبٌر

: ص٠ٌٛٚ ًٌٍٕٛ دٌٖثح ٠ُْمٝ ، ٠ٚوي ػٍٝ ثٌفٌفز ٚثٌذٙؾز .ّجلٟ ثٌٕــــــــــــًٛ

ألٝٛثء دٌٖثح ، ٠ٚوي ػٍٝ ثٌفٌفز دجٌٌٕٚ . : ص٠ٌٛٚ ٌ ٠ٚخ وؤُٚ ثْلٝٛثء

: صٖذ١ٗ ٌٍقّجَ ًَِ ثٌَْلَ دجًٌٕٛ ثٌيٞ ٠ٟٞء ثٌو١ٔج .فّجَ ِغً ثًٌٕٛ

: صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ فٌفز ثٌقّجَ دؼٛهر ١ّٕجء فّجَ ٠ٌفٌف د١ٓ ثْلف١جء

: ٠ؤوو ًغذز ثٌؾ١ّغ فٟ ثٌَْلَ ثٌؼجهي ٚثٌٖجًِ .  "غْٚٛ ث٠ٌَضْٛ " دؼو " ثٌقّجَ ثْلد١ٜ "

. ص٠ٌٛٚ ٌٍط١ًٛ دإٔنجٗ ٠قضفٍْٛ دجٌٖٙوثء  ١ًٟٛ مٌٞ صق١ٟ ىوٌٜ ثٌٖٙوثء:

: ٠وي ػٍٝ ثٌٕؼ١ُ ثٌيٞ ٠قظٝ دٗ ث١ٌٖٙو فٟ ثٌؾٕز . ٚٙف ) ١ًٟٛ ( دـ ) مٌٞ (

. صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ ثٌْؼجهر دجٌٌٕٚ ثٌيٞ أػجه ١ّٕجء: غٕجء فٛق ٕفجٖ ثٌقًٛ

 ص٠ٌٛٚ ١ٌْٕجء دئْٔجْ صموَ ٌٗ ثٌفض١جس ثٌضق١ز ٠ق١ٟ أغٍٝ ثْلّّجء:

-أسبلة مجاب عنها :
بجمال الفتٌات البدوٌات .  -ٔ -؟ ج  : وصف الشاعر جمال سٌناء باآلتً : : بم وصف الشاعر جمال سٌناءٔس
بجمال الحمام األبٌض وبجمال سنابل القمح.  -ٖبجمال الخٌول األصٌلة .   -ٕ

ج : سٌناء غنٌة بكنوز الفٌروز والعقٌق ، وبجمالها الطبٌعً والمٌاه  :  ما أهم الكنوز الغالٌة بأرض سٌناء ؟ٕس
الصافٌة .

؟ ج : مناجم الفٌروز والعقٌق وجمالها الطبٌعً إلى جانب المٌاه الصافٌة. : ماأهم الكنوز الموجودة فً سٌناء ٖس

؟أن الشاعر صور أن مصر كاألم وأن سٌناء هً االبنة التً على أن سٌناء جزء ال ٌتجزأ من مصر : ماالدلٌل ٗس
عادت إلى أحضان أمها مصر والٌمكن االستغناء عنها.

؟ ج : الكل سعٌد بتلك العودة فاألضواء تنتشر فً كل مكان  :  مامظاهر سعادة المخلوقات بعودة أرض سٌناء ٘س
فً سعادة وغصون الزٌتون تغطً الصحراء لتكتمل صورة سٌناء الجمٌلة. والحمام األبٌض ٌرفرف

ج : تتغنى بأجمل األسماء سٌناء تحٌة لها بعودتها. : بم تتغنى شفاه الحور ؟ ٙس

بأال ننساهم ونذكرهم دوما ونعرف الناس بتضحٌاتهم من أجل الوطن والمحافظة : كٌف نحًٌ ذكرى الشهداء ؟ 7س
 األعداء لنحمً ماضحى من أجله األجداد لنعٌش حٌاة حرة كرٌمة.   على أرضنا حرة من 

ٓلٌؤكد رغبة الجمٌع فى السالمج :  :  علل : ذكر الشاعر "غصون الزٌتون " بعد "الحمام األبٌض" 8س

ة ودلٌاًل على شد ٓتعبٌراً عن منزلتها العالٌة فى نفسه ٓ:  علل : أكثر الشاعر من استخدام كلمة " سٌناء"  9س
حبه لها . 

بانها عروس بدوٌة وهذا ٌدل ج :  بم وصف الشاعر سٌناء فً األبٌات السابقة؟ وما داللة كل وصف ؟ :  ٓٔس
بأنها خٌول عربٌة وهذا ٌدل على أصالتها وعروبتها ، وبأنها حمامات بٌض وهذا ٌدل على  و على جمال سٌناء ،

جداول عطر وٌدل ذلك على وبأنها ، و الوفٌرة  خٌراتهاها ووداعتها ،وبأنها سنابل قمح وٌدل ذلك على بهدو
 مناجم وكنوز وٌدل ذلك على على كثرة ثرواتها.بأنها ها، وبصفا

؟*تكرار سٌناء ٌؤكد على مدى حب الشاعر لسٌناء. ماذا أفاد تكرار كلمة سٌناء فً األبٌات السابقة :  ٔٔس

من واقع االمتحاناتابن عاصم مناقشة 
عـــربـــــٌـــــــة خـــٌــول سٌـــناءبـدوٌـــــــــة عـــروس ســـٌناء

ذهـــبــــٌــــــــة قـــمـــح وســنـابلبٌــــــض حـــــمامات ســـــٌناء

وردٌـــــــــــــة ضــفــاف فــوق قرقـــرا عـطـر مـــن وجـــــداول

(  حضرٌة –زراعٌة – صحراوٌة(: ) بدوٌة) مضاد - تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :  – أ
 (عرابس - عرسات – عرس( : ) عروس) جمع -( بحٌرة – صغٌر ابًم مجرى – النهر جانب) (:جداول)  معنى -

   ذكر الشاعر عدة أوصاف لسٌناء ، وضحها من فهمك لألبٌات السابقة   –ب 
   أّي التعبٌرٌن أجمل ؟ ولماذا؟" سٌناء عروس بدوٌة " "سٌناء عروس مصرٌة "  –جـ 
تكرار كلمة " سٌناء فً األبٌات ٌدل ................ -د
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سـحـرٌــــة عــقـــٌق وكـــنـوزفـــٌــروز منــاجــم ســــٌناء

الــــــوادي صـــدر إلــى تـعــود النـــٌل وادي تمٌـــمة سـٌـــناء

األضــواء كــــؤوس ٌــصــــــب   النــور وساقً تعــــود ســـٌناء

 ( ناجم  –منجم  – نجم(: ) مناجم) فردم -ٔ  تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :  – أ
( ٌختلف علٌه – ٌخشى منه  – ٌتبرك به )  هً ما  (:تمٌمة)  معنى -ٕ
   (ساقون - سقاوون – سقاء( : ) ساقً) جمع -

عّدد الشاعر فً األبٌات بعضا السابقة من كنوز سٌناء ، وبٌن فرحة العودة بها . وضح ذلك  –ب 
 ؟ ـــواديـتـعــود إلــى صـــدر الــعالم ٌدل قول الشاعر :   -جـ 
: استخدم الشاعر مفردات الجمع النكرة لٌشٌر إلى .......  عــقـــٌق فٌروز وكنوز منــاجــم  -د 

سـحـرٌــــة عــقـــٌق وكـــنـوزفـــٌــروز منــاجــم ســــٌناء

الــــــوادي صـــدر إلــى تـعــود النـــٌل وادي تمٌـــمة سـٌـــناء

ـ المراد بـ ) صدر ( ) حضن ـ مقدمة ـ وسط (   ٔ              تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :  – أ
ـ ) المناجم ( هً أماكن وجود ) األخشاب ـ المعادن ـ المٌاه ( ٖـ جمع ) تمٌمة ( ) تمم ـ تممة ـ تمابم (          ٕ

جـ ـ  ما الجمال فً ) تعود إلى صدر الوادي ( ؟            ب ـ بم وصف الشاعر سٌناء فً البٌتٌن ؟ 

عربٌة خٌول سٌناء بدوٌة عروس سٌناء

ذهبٌــة قمح وسنابل بٌض حمامات سٌناء

وردٌة ضفاف فوق ق رقرا عطر من وجداول

 هات جمع " عطر " ، ومفرد "ضفاف" فً جملتٌن من تعبٌرك. -أ 
رابعة. وضح ذلك فً ضوء األبٌات السابقة.لقد وصف الشاعر سٌناء بصفات عدٌدة  -ب 
 استخرج من األبٌات السابقة صورة جمالٌة ، ثم وضح أثرها فً المعنى . -جـ 
 ما الغرض من تكرار كلمة "سٌناء" فً قصٌدة الشاعر؟  -هـ 

ٚوـــٕـٍٛ ػــمـــ١ك ّـقـ٠ٌــــزّــــ١ٕجء ِٕــجؽــُ فـــ١ــٌٍٚ

صـؼــٛه إٌــٝ ٙـــوً ثٌــــــٛثهٞ ثٌٕـــ١ًّـ١ـــٕجء ص١ّـــّز ٚثهٞ 

تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :  – أ
ثٌٌّثه دـ ) ٙوً ( ) فٞٓ ـ ِموِز ـ ٠ّٚ (ـ ٕـ جمع ) عقٌق ( ) أعقةـ عقابق ـ عقٌقات ( ٔ

صؼٛه إٌٝ ٙوً ثٌٛثهٞ ( ؟ؽـ ـ  ِج ثٌؾّجي فٟ )  ب ـ بم وصف الشاعر سٌناءفً البٌتٌن ؟ 

ٚوـــٕـٍٛ ػــمـــ١ك ّـقـ٠ٌــــز  ّــــ١ٕجء ِٕــجؽــُ فـــ١ــٌٍٚ

صـؼــٛه إٌــٝ ٙـــوً ثٌــــــٛثهٞ ّـ١ـــٕجء ص١ّـــّز ٚثهٞ ثٌٕـــ١ً

٠ــٚــــــخ وــــؤُٚ ثْلٝــٛثء ّـــ١ٕجء صؼــــٛه ّٚجلٟ ثٌٕــًٛ 

تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :  – أ
ـ ) ٙوً ثٌٛثهٞ ( ٠مٚو دٗ ) ثٌْٛهثْ ـ ٌِٚ ـ أع١ٛد١ج ( ٕ       ـ ؽّغ ) ػم١ك ( ) أػمزـ ػمجةك ـ ػم١مجس (ٔ

ـ و١ف ػذٌ ثٌٖجػٌ ػٓ فٌفضٗ دؼٛهر ١ّٕجء ؟ ٕـ دُ ٚٙف ثٌٖجػٌ ١ّٕجء ؟  ٔح ـ 

، ٚصغٕش ثٌْٕجء دأؽًّ ثْلٌقجْ فٟ فخ ١ّٕجء . ؽـ ـ ثِضألس ثٌّْجء دجٌط١ًٛ 

) ثوضخ ِّج ففظش ِٓ ثٌٕ٘ د١ض١ٓ ٠وَلْ ػٍٝ ٘يث ثٌّؼٕٝ ( 

ه ـ ِج ثٌؾّجي فٟ ) ٠ٚخ وؤُٚ ثْلٝٛثء ؟ ِٚج ل١ّضٗ ثٌف١ٕز ؟ 

١ّٕجء فّجِجس د١ٜ   ***   ّٕٚجدً لّـ ى٘ذ١ــز

ٚؽوثٚي ِٓ ػطٌ ًلٌث  ***  ق فٛق ٝفجف ًٚه٠ز

تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :  – أ
ـ ٌِثهف ) ًلٌثق ( ) ّجوٓ ـ ِضقٌن ـ َلِغ ( ٕـ ِفٌه ) ٝفجف ( ) ٝفز ـ إٝجفز ـ ١ٝف (         ٔ

ح ـ صض١َّ١ّٕجء دطذ١ؼز ّجفٌر . ٚٝـ ىٌه ِٓ مَلي فّٙه ثٌذ١ض١ٓ .

 ؽـ ـ ِج ثٌؾّجي فٟ ) ؽوثٚي ِٓ ػطٌ ًلٌثق ( ؟ 

هس ١ّٕجء ٚغٌّس ثٌفٌفز لٍٛح ث١٠ٌٌّٚٓ . ) ثوضخ ثٌذ١ش ثٌوثي ػٍٝ ٘يث ثٌّؼٕٝ ( . ه ـ صقمك ثٌٌٕٚ ٚػج

١ّٕجء ػٌُٚ دو٠ٚز   ***    ١ّٕجء م١ٛي ػٌد١ز

١ّٕجء فّجِجس د١ٜ   ***   ّٕٚجدً لّـ ى٘ذ١ــز

ٚؽوثٚي ِٓ ػطٌ ًلٌث  ***  ق فٛق ٝفجف ًٚه٠ز
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تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :  – أ
ـ جمع ) عروس ( ) أعراس ـ عرابس ـ عرس ( ٕـ مرادف ) رقراق ( ) مستقر ــ متحرك ـ ساكن (  ٔ

ـ ما صفات سٌناء كما فهمت من هذه األبٌات ؟ ٔب ـ 
ـ وضح الجمال فً ) سٌناء عروس بدوٌة ( ؟ ٕ

ـ ما واجبنا نحو سٌناء ؟ ٕـ عالم ٌدل وصف سٌناء بـ ) حمامات بٌض ( فً األبٌات ؟ ٔجـ ـ 

ّــــ١ٕجء ِٕــجؽــُ فـــ١ــٌٍٚ   ٚوـــٕـٍٛ ػــمـــ١ك ّـقـ٠ٌــــز

صـؼــٛه إٌــٝ ٙـــوً ثٌــــــٛثهٞ ّـ١ـــٕجء ص١ّـــّز ٚثهٞ ثٌٕـــ١ً 

ـ المراد بـ ) صدر ( ) حضن ـ مقدمة ـ وسط ( ٔ: تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس  – أ
 ـ جمع ) تمٌمة ( ) تمم ـ تممة ـ تمابم ( ٖـ مفرد ) منجم ( ) نجمة ـ منجم ـ نجم ( ٕ

ؽـ ـ  ِج ثٌؾّجي فٟ ) صؼٛه إٌٝ ٙوً ثٌٛثهٞ ( ؟  ح ـ دُ ٚٙف ثٌٖجػٌ ١ّٕجء فٟ ثٌذ١ض١ٓ ؟ 

ِٓ ثٌٕ٘ د١ضًج ٠وي ػٍٝ أْ ثٌط١ًٛ صقضفً ديوٌٜ ثٌٖٙوثء .  ه ـ ٘جس

ٚفـــــــّجَ أد١ــــــٜ ِــغً ثًٌٕٛ   ٠ٌفـــٌف دـ١ـٓ ثْلفــــــ١ـــــجء

صــغــطٝ ٚؽــــــٗ ثٌٚـــقـــٌثء ٚغٚــْٛ ِـــٓ ٕــؾٌ ث٠ٌَضــْٛ

تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :  – أ
ـ ِفٌه ) غْٚٛ ( ) غٚز ـ غٚٓ ـ غٛثٗ ( ٕـ ٌِثهف ) ٠ٌفٌف ( ) ٠ذ٠ْ ـ ٠غذ٠ ـ ٠ٙذ٠ ( ٔ

ؽـ ـ ِج ثٌؾّجي فٟ ) فّجَ أد١ٜ ِغً ثًٌٕٛ ( ؟   ح ـ ػذٌ ػٓ ِؼٕٝ ثٌذ١ض١ٓ دأٍّٛده .

 -( أِجَ ثٌنطأ :  ، ٚػَلِز )  ح( أِجَ ثٌٚٛث ٝغ ػَلِز ) د ـ 

م . )  ( 9ٙ7ٔـ تم تحرٌر سٌناء عام ٕقابل النص الشاعر ٌوسف عبد القادر خلٌف . )  ( ـ ٔ

ّــــ١ٕجء ِٕــجؽــُ فـــ١ــٌٍٚ   ٚوـــٕـٍٛ ػــمـــ١ك ّـقـ٠ٌــــز

صـؼــٛه إٌــٝ ٙـــوً ثٌــــــٛثهٞ ّـ١ـــٕجء ص١ّـــّز ٚثهٞ ثٌٕـــ١ً 

تخٌر الصحٌح لما ٌلً مما بٌن األقواس :  – أ
ـ مفرد ) كنوز ( ) مكنزـ كنزـ كانز( ٕ ـ تمابم ( وابمم ـ تاتجمع ) تمٌمة ( ) تمـ ٔ

ب ـ سٌناء ملٌبة بالثروات والخٌرات لمصر . وضح ذلك من خالل البٌتٌن .
جـ ـ وضح الجمال فً) سٌناء .... تعود لصدر الوادي ( .

٠ــٚــــــخ وــــؤُٚ ثْلٝــٛثء ٕجء صؼــــٛه ّٚجلٟ ثٌٕــًٛ ّـــ١

ٚفـــــــّجَ أد١ــــــٜ ِــغً ثًٌٕٛ   ٠ٌفـــٌف دـ١ـٓ ثْلفــــــ١ـــــجء

ب ـ اشرح البٌتٌن شرحا واضحا .      ـ مضاد ) ٌستقر ( ٕـ جمع ) كأس ( ٔهات من البٌتٌن : أ ـ 
جـ ـ ) سٌناء تعود ( ) حمام أبٌض مثل النور ( وضح الجمال فً كل منهما . 

ـ ) ٌرفرف بٌن األحٌاء (ٕـ جمع ) األضواء ( ٔد ـ عالم ٌدل كل من ... 
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 جامعة من الفلسفة فً اآلداب لٌسانس على حصل القاهرة فً م 1911 عام ولد محفوظ نجٌب:  بالكاتب التعرٌف
 ثرثرة و طٌبة كفاح و حارتنا أوالد و الخلٌلً خان و الكرنك و الثالثٌة منها رواٌة خمسٌن على ٌزٌد ما له القاهرة
   2006 عام وتوفً 1911 عام العظمى النٌل قالدة و اآلداب فً نوبل جائزة على حصل ، النٌل فوق

ٌقول نجٌب محفوظ : 
فً واألمل والهمة بالطاقة منها نزود محطة ،أكتوبر من السادس ٌوم  ٌجًء واالستبشار بالبشر مكلال) ... 
... الذكرٌات أطٌب حامال ٌجًء،  والحرٌة والتعمٌر البناء طرٌق
 من وتراثا  ، األعٌاد من عٌدا  بإنجازه  الٌوم فاستوي ، والغبار الغٌوم مبددا وٌبهر وٌضًء ٌفٌض النور

 النصر أنغام وتتابع ، جدٌد من العزة منها  لتتدفق نوافذ فتحت وبقوته ، والنظام للشجاعة ورمزاً  ، األمجاد
 نحو طوٌل طرٌق لشق إهمالها؛ هللا أطال هموم على للتركٌز والقلوب العقول داعٌة ، للسالم ممهدة  ونشواته،

 . الصاروخ بقوة منطلق عصر سباق فى والنهوض البعث
 قدموا بواسل جنود وتضحٌة ، الكرٌمة الحٌاة على وإصراره شعب تصمٌم ثمرة أكتوبر من السادس ٌوم إن 

 لتحٌة فرصة إنه.. وجاللٍ  وجدارةٍ  بلٌاقةٍ  األمانة حملوا رجال وتدبٌر ، للوطن فداء حساب بغٌر  أرواحهم
..األمل وٌوم..  التفكٌر وٌوم..  العظمة وٌوم..  النصر ٌوم إنه..  الزعماء

ـ ٌو السادس من أكتوبر ٌوم السعادة والفرحةٔ

 
 

ثإلًثهر ، ػ ثٌُّٙ –ثٌؼ٠َّز ثٌّٙز٠َِٕج - ِضٛؽجِىٍَل

ث١ٌأُ ، ػ ث٢ِجي× ثٌٌؽجء ثْلًِثٌىأدز -ثٌقَْ ×  ثًٌٌْٚ  -ثٌذٖجٕز ثٌذٌٖ

ثٌضن٠ٌخ× ثَلٖٔجء -ثَلػّجً ثٌضؼ٠ٌ١ّي٘خ ×٠أصٟ    -٠ق٠ٌٞؾب

ٟٛدٝ ،ثٌّؤٔظ أٟج٠خ أمذظ ،ػ ×  أفْٓأ١ٟخٔقًٚ ِٕٙجِٕٙج َٔٚه

ِج ٠ضيوٌٖ ثإلْٔجْ ِٓ ثٌّجٟٝ ،َ ىوٌٜثٌيو٠ٌجسثٌموًرثٌطجلز

-أضواء على النص :
ٌٍٕجُ ، ٚٔضَٚه ِٕٗ دجٌطجلز ٚثٌؼ٠َّز  ثٌذٌٖ ٚثًٌٌْٚ ٚثٌْؼجهر٠َٛ ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ وً ػجَ ٚ٘ٛ ٠قًّ ٠أصٟ 

.  فٙٛ ٠قًّ ١٠ٌٌٍّٚٓ أؽًّ ثٌيو٠ٌجسػٍٝ ثٌؼًّ ٚثٌذٕجء ؛ 

-من جمال التعبٌر : 
ث ، ٚف١ٗ ص٠ٌٛٚ ٌٍذٌٖ :ِىٍَلً دجٌذٌٖ ٚثًٌٌْٚ  ًً ِٓ أوضٛدٌ دٖن٘ ٠أصٟ ٠ًَِٕج فًٌفج ٌِْٚ ص٠ٌٛٚ ١ٌَٛ ثٌْجهُ

ٚثَلّضذٖجً د٠َٕز ٠ٚوي ػٍٝ فٌفز ثٌىجصخ ٚثػضَثٍٖ د١َٛ ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ . 

صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ ل١ّز ٠َٛ ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ ، ٚف١ٗ ص٠ٌٛٚ ١ٌَٛ ثٌْجهُ ِٓ :  ِٕٙجِقطز َٔٚه أوضٛدٌ  ٠َٙٛ 

 ثٌغجٌغزثٌٛفور 

 كثرت واإلنسانٌة للحضارة األمة عطاء زاد وكلما..  عمرها فً خالدة ولحظات تارٌخها فً مجٌدة أٌام أمة لكل
 التً الرابعة األٌام هذه من واحد م 97ٖٔ عام أكتوبر من السادس وٌوم..  الخالدة ولحظاتها المجٌدة أٌامها

 محفوظ نجٌب هو وها..  االنتصار نور إلى الهزٌمة ظلمة من والعبور كرامتها تسترد أن فٌها مصر استطاعت
 . الٌوم هذا عن ذكرٌاته ٌسجل العالمً العربً المصري األدٌب

فً واألمل والهمة بالطاقة منها نزود محطة أكتوبر، من السادس ٌوم  ٌجًء واالستبشار بالبشر مكلال) ... 
... الذكرٌات أطٌب حامال ٌجًء ، والحرٌة والتعمٌر البناء طرٌق
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ٖ٘ 

 أوضٛدٌ دّقطز صّؤج دجٌطجلز  . 

 : ص٠ٌٛٚ ؽ١ًّ ٌألًِ ٚثٌّٙز دجٌٛلٛه ثٌيٞ ٠قٌن ثإلْٔجْ ٌٍض١ّٕز.َٔٚه ِٕٙج دجْلًِ

قًَّل دجٌيو٠ٌجس ثٌط١ذز ، ٠ًٚٚٛ ص٠ٌٛٚ ١ٌَٛ ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ دئْٔجْ ٠أصٟ ِ   فجَِل أ١ٟخ ثٌيوــ٠ٌجس:٠ؾٟء 

 ثٌيو٠ٌجس دطؼجَ أٚ ٌٕثح ١ٟخ ٠ٚٛفٟ دجٌْؼجهر ٚثٌفٌفز .

 ـ ٌوم السادس من أكتوبر دلٌل على قوة اإلرادةٕ
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثْلػّجي ثٌؼظ١ّز ، َ ِؾوثٌٌٖف ـ  ثْلِؾجه ٠ٕقٌْ × ٠ٕضٌٖ ،  ٠َ٠و ٠ف١ٜ

 صضٛلف ×  صٕوفغ دمٛر صضوفك ٠ٚو٘ٔ ٠ؼؾخ ٠ذٌٙ

 ثٌّٙجٔز - ثٌيي ×ثٌٌٖف  - ثٌىٌثِز ثٌؼَر ِغذضًج -ِؾًّؼج × ٠ََِل  - ِفٌلًج ِذوهث

 صضٛلف ×صٛثًٙ   -صىًّ  -صْضٌّ  صضجدغ ثٌغ١ُ  َ ثٌٌّثه ث٠ٌَّٙز  ،  ثٌْقجح ثٌغ١َٛ

 ـ فٌفضٗ ِضؼضٗ  –ٌيثصٗ  ٖٔٛثصٗ ثٌٌّثه ث٠ٌَّٙز  ثٌضٌثح  ثٌغذجً

ث ٙجًٌقج ِّٙور ٚ ثوضًّ  أٙذـ ٚ ٙجً ثّضٜٛ ًَ  صؾؼٍٗ ؽج٘

ُّ  –ِٚجػخ  َّ٘ٛ ِج صقمك ف١ٗ دجٔؾجٍٖ َ٘  ِٖجوً ،َ 

 ثإلف١جء ثٌذؼظ ٠َٛ ٔقضفً ف١ٗ دّٕجّذز ّؼ١ور ،ػ أػ١جه ػ١ًوث

 ػًٚٛ ٍِجْ ، ػ ػٌٚ ١ٌِثعجً  -إًعج  صٌثعجً 
 

 -أضواء على النص :
، ٠َٛ ٠ف١ٜ ِٕٗ ثًٌٕٛ ف١ذوه ثٌظَلَ ، ٚصضفٌق ثٌغ١َٛ ، فأٙذـ ث١ٌَٛ ػ١ًوث ١٠ٌٌٍّٚٓ  ٚه١ًٌَل ػٍٝ لٛر إًثهصُٙ 

ٕٚؾجػضُٙ ، ٚفضـ ٌُٙ ٔٛثفي ثٌؼَر  ٚثٌىٌثِز ، ٠ّْٚغ ف١ٗ ث٠ٌٌّْٚٛ أٔغجَ ثٌٌٕٚ صوػٛ ٌٍَْلَ ثٌؼجهي ، ٚصوػُٛ٘ 

 ١ٌقممٛث ثٌٕٙٞز غٟ ػٌٚ ثٌٌْػز .ٌٍؼًّ ػٍٝ فً ثٌّٖىَلس 

 -من جمال التعبٌر : 
 ص٠ٌٛٚ ًٌٍٕٛ دّجء ٠ف١ٜ ، ٠وي ػٍٝ ل١ّز ٠ٛ ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ . : ٠ف١ٜ ثًٌٕٛ

 ص٠ٌٛٚ ٌٍٕٛثفي دأٔٙجً ٚثٌؼَر ١ِجٖ صضوفك ِٓ ٘يٖ ثْلٔٙجً . :ثٌؼَر ِٕٙج ٌضضوفك ٔٛثفي فضقش

 صؼذ١ٌ ٠ذ١ٓ أعٌ ٌٔٚ أوضٛدٌ فٟ ٌٖٔ ثٌَْلَ صقم١مًج ٌٍؼوي ٚثٌن١ٌ .  :َلَـــــٌٍْ ِّٙو صضجدغ أٔغجَ ثٌٌٕٚ

 : ص٠ٌٛٚ ٌٌٍٕٚ دأٔغجَ ؽ١ٍّز .  أٔغجَ ثٌٌٕٚ

 : صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ ل١ّز ٠َٛ ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ فٟ ٌٖٔ ثٌَْلَ ثٌؼجهي ٚثٌٖجًِ .  ِّٙوٖ ٌٍَْلَ

 ػٍٝ ٌٝٚر َِلفمضٗ . : صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ ٌّػز ثٌضموَ ثٌؼٍّٟ ٌٍقظ  ِٕطٍك دمٛر ثٌٚجًٚك

 ـ ػٛثًِ صق١ك ٌٔٚ أوضٛدٌٖ
 

 

 
 صنط٠١ ِقىُ صود١ٌ عٌّ -ـ أعّجً ػ عّجً  فجةور  ٔضجػ ، عٌّر

 ـ فْٓ صٌٚف  فىّز ٌذجلز فضًٛ -صىجًّ  –صنجىي ×  ٚػ٠َّز  إٌٙثً ص١ُّٚ

 ثّضقمجق ؽوثًر ١ٝٛؼز ثٌقم١ٌر ثٌ ×ثٌط١ذز  ثٌى٠ٌّز

 فمجًر ×  ػظّز ؽَلي دجًّ ، َ. ؽذٕجء × ٕؾؼجْ دٛثًّ

 ، ػ ػظجس  ثٌّٛػظز - ثٌؼذٌر ثٌؼظز صٞق١ز فوثء

 -أضواء على النص :
إْ ٌٔٚ أوضٛدٌ ٔض١ؾز ػََ ٚ إٌٙثً ث١٠ٌٌّٚٓ ٚصٞق١ز ثٌؾٕٛه ثٌٖؾؼجْ دأًٚثفُٙ ِٓ أؽً ُٟٕٚٙ ٚفْٓ صنط٠١ 

 ثٌَػّجء ٚصؾو٠و ثْلًِ .إٔٗ ٠َٛ ػظ١ُ ٌضق١ز  ٚصود١ٌ لجهر ثٌقٌح ثٌي٠ٓ فٍّٛث ثْلِجٔز دٚوق .

  من وتراثا  ، األعٌاد من عٌدا  بإنجازه  الٌوم فاستوي ، والغبار الغٌوم مبددا وٌبهر وٌضًء ٌفٌض النور
 النصر أنغام وتتابع ، جدٌد من العزة منها  لتتدفق نوافذ فتحت وبقوته ، والنظام للشجاعة ورمزاً  األمجاد ،
 طوٌل طرٌق لشق إهمالها؛ هللا أطال هموم على للتركٌز والقلوب العقول داعٌة ، للسالم ممهدة  ونشواته،

 . الصاروخ بقوة منطلق عصر سباق فى والنهوض البعث نحو
 

 قدموا بواسل جنود وتضحٌة ، الكرٌمة الحٌاة على وإصراره شعب تصمٌم ثمرة أكتوبر من السادس ٌوم إن
  لتحٌة فرصة إنه.. وجاللٍ  وجدارةٍ  بلٌاقةٍ  األمانة حملوا رجال وتدبٌر ، للوطن فداء حساب بغٌر  أرواحهم
  ..األمل وٌوم..  التفكٌر وٌوم..  العظمة وٌوم..  النصر ٌوم إنه..  الزعماء
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-من جمال التعبٌر : 
ص٠ٌٛٚ ٌٍض١ُّٚ ٚثإلٌٙثً دًَع ٌٚٔٚ أوضٛدٌ عٌّر ٘يث ثٌض١ُّٚ ، ٠ٚوي ػٍٝ : ٚإٌٙثًأوضٛدٌ عٌّر ص١ّٚـــُ  ٠َٙٛ 

ثٌٚذٌ ٚثٌمٛر .

صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ ػظّز ؽٕٛه ٌِٚ ٚفذُٙ ٌٍضٞق١ز ِٓ أؽً ثٌٟٛٓ . صٞق١ز ؽٕٛه دٛثًّ :

: صؼذ١ٌ ٠وي ػٍٝ ثٌٖؾجػز ٚثٌؼطجء .  ـ دغ١ٌ فْجح

وٍّجس صوي ػٍٝ ِوٜ فىّز ٚلوًر ثٌمجهر ػٍٝ فًّ ثْلِجٔز. د١ٍجلز ٚؽـــــوثًر ٚؽَلي:

. ٌٍٖٙوثء دجٌٛفجء ٠ٛفٟ(  إْ)  دـ ِؤوو أٍّٛح : ثٌٖٙوثء ٌضق١ز فٌٙز إٔٗ

ِضؼوهر أٍٟمٙج ثٌىجصخ ػٍٝ ٠َٛ ثٌْجهُ ِٓ أٚٙجف  إٔٗ ٠َٛ ثٌٌٕٚ..... ٠َٚٛ ثٌؼظز ....٠َٚٛ ثٌضفى١ٌ.... ٠َٚٛ ثْلًِ:

أوضٛدٌ ١ٌوي ػٍٝ ِوٜ ل١ّضٗ .

: ؽًّؼج ٌٍىغٌر ٚٔىٌر ٌٍضؼظ١ُ . ًؽجي –ؽٕٛه 

-:أسبلة مجاب عنها
ػ : ٠ٖؼٌ دجٌفٌؿ ٚثٌْؼجهر ٚثٌفنٌ صٍّؤٖ ثٌؼَر ٚثٌىٌثِز  أوضٛدٌ ؟ ٙ: ِج ثٌيٞ ٠ٖؼٌ دٗ ثٌىجصخ ػٕو لوَٚ ٠َٛ  ُٔ

ػٕو لوَٚ ٘يث ث١ٌَٛ .

: وجٔش فٌح أوضٛح ً ّذذًج ٌٍَْلَ ثٌؼجهي . ِج ثٌؼذجًر ثٌوثٌز ػٍٝ ىٌه ِٓ ثٌٕ٘ ؟  ُٕ

" . ٌٍَْلَ ِّٙور ثٌٌٕٚ أٔغجَ صضجدغ"  ىٌه ػٍٝ ثٌوثٌز ثٌؼذجًر:   ػ

ػ : د١ٓ ٌٔٚ أوضٛدٌ ٚٔٙٞز ثٌٟٛٓ ػَللز ل٠ٛز فمو وجْ : و١ف صٌٜ ثٌؼَللز د١ٓ ٌٔٚ أوضٛدٌ ٚٔٙٞز ثٌٟٛٓ ؟ ُٖ

أوضٛدٌ ّذذًج فٟ ٔٙٞز ثٌٟٛٓ فٟ ِنضٍف ثٌّؾجَلس .ٌٔٚ 

ػ : ثٌّمٚٛه : " ثٌٖٙوثء " ؟ : ِٓ ثٌّمٚٛه دمٛي ثٌىجصخ " لوِٛث أًٚثفُٙ " ُٗ

ػ : ثٌفٌٙز ٘ٝ صق١ز ثٌَػّجء ٚثٌمجهر .: ِج ثٌفٌٙز ثٌضٝ ٠ٌث٘ج ثٌىجصخ فٟ ٠َٛ ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ ؟ ُ٘

ػ : ٠ؾٟء ٠ًَِٕج دجٌذٌٖ ٚثًٌٌْٚ ٚثٌْؼجهر . : و١ف ٠ؾٟء ٠َٛ ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ ؟ ُٙ

؟ ػ : ٠َٚهٔج دجٌطجلز ٚثٌؼ٠َّز ٚثْلًِ فٟ دٕجء ثٌٟٛٓ ٚٔٙٞضٗ . : دُ ٠َٚهٔج ٠َٛ ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ 1ُ

11ٖٔقوط ثٌىجصخ ػٓ ٠َٛ ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ ٠ضػ :  : ػٓ أٞ ٠َٛ ٠ضقوط ثٌىجصخ ؟1ُ

ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ وً ػج٠ََٛ ػ : ٠أصٟ ؟ثٌٖؼخ ث٠ٌٌّّٞٚو : و١ف ٠أصٟ ٘يث ث١ٌَٛ وً ػجَ ؟ ٚدأٞ ٕٟء  1ُ 

ّْضمذًثٌفجَِل ثٌذٌٖ ٚ ٚثًٌٌْٚ.    ٚ ٠ّو ثٌٖؼخ ثٌٌّٚٞ دجٌطجلز ٚثٌّٙز ٚثْلًِ فٟ دٕجء 

ًٛ ثٌيٞ ٠ذوه غ١َٛ ػ : ٕذٗ ثٌٌٕٚ دجٌٕ؟ ٚو١ف أٙذـ؟ 11ٖٔ: دُ ٕذٗ ثٌىجصخ ٌٔٚ ثٌْجهُ ِٓ أوضٛدٌ ُٓٔ 

إلًثهر فٟ ٕٙغ ثٌّؾو ٚثٌؼَر ٚثٌىٌثِز.ثثٌٕىْز.ٚأٙذـ ٘يث ث١ٌَٛ ػ١وث ٔقضفً ف١ٗ دٕؾجؿ 

: ػٛهر ثٌىٌثِز ٚثٌؼَر ٌٍٖؼخ ثٌٌّٚٞ.، ٚصقم١ك ثٌَْلَ ٚثَلّضمٌثً ِٓ أؽً  : ِج أُ٘ ٔضجةؼ ٌٔٚ أوضٛدٌ ؟ػُٔٔ

صموَ ثٌذَله.

ػ : صُ ثَلٔضٚجً فٟ أوضٛدٌ دفًٞ َّللا عُ ػ٠َّز ثٌٖؼخ ٚص١ّّٚٗ ػٍٝ  : و١ف صُ ثٌٌٕٚ فٟ ٘يث ث١ٌَٛ ثٌؼظ١ُ ؟ُٕٔ

ؽً ُٟٕٚٙ.أدٖؾجػز ؽٕٛه ٌِٚ ثٌٖؾؼجْ ثٌي٠ٓ ٝقٛث دىً ٕٟء ِٓ  ِٚضٗ ٚػَصٗ ثوٌ ثهٌهثّض

ػ : لوِٛث أًٚثفُٙ فوثًء ٌُٟٕٛٙ ، ٠ٚؾخ صمو٠ُ: ِجىث لوَ ثٌؾٕٛه فٟ ثٌّؼٌوز ؟  ٌّٚٓ ٠ؾخ صمو٠ُ ثٌضق١ز؟ ُٖٔ

ٛث دىً هلز طفجًدٛث دٖؾجػز ٚصٞق١ز ٚثٌمجهر ثٌي٠ٓ مط ِٓ ٕجًن فٟ ٘يث ثٌٌٕٚ، ِٓ ثٌؾٕٛه ثٌي٠ٓ ثٌضق١ز ٌىً

ثٌمجهر ٚثٌؾ١ٔ ِٓ أؽً ثٌٌٕٚ.  ِٚٙجًر ٚثٌٖؼخ ثٌيٞ ٙذٌ ػٍٝ ثٌّقٕز ّٚجٔو

: ٠ٙوف ثٌىجصخ ِٓ ٘يث ثٌٕ٘ إٌٝ أ٠ٌِٓ ٍٟذّٙج ِٓ ثٌمجًا ّٚ٘ج : ثَلفضفجي دٙيث  ػ: ِج ٘وف ٘يث ثٌٕ٘؟ ُٗٔ

.ث١ٌَٛ إٌٝ ثْلدو، ٚصأًِ ثْلفوثط ثٌضٟ هثًس فٌٛٗ فٕأمي ِٕٙج ثٌؼذٌر ٚثٌؼظز فٕٕٚغ ِٕٙج ِْضمذً ٌِٖق ِضموَ

ٌأتً هذا الٌوم علٌنا بالبشر والسعادة والسرور؛  ج : ؟ كٌف ٌأتً ٌوم السادس من أكتوبر على المصرٌٌن:  ٘ٔس 
وٌمدنا بالطاقة والهمة واألمل لنبنً مستقبلنا وٌذكرنا بأجمل الذكرٌات.

كٌف أصبح ٌوم السادس من أكتوبر عًٌدا وتراًثا ؟ :  ٙٔس
االنه أنتصار كبٌر وعظٌم  ٌصعب تحقٌقه ، وألنه أعادة العزة والكرامة لالمة العربٌة كله ج : 

.  العلمً التقدم عصر مالحقة علٌنا ٌجب أنه:   ج؟   النصما النصٌحة التً قدمها الكاتب لنا فً نهاٌة  :  7ٔس

؟ األخٌرةما الذي أكد علٌه الكاتب فً الفقرة  : 8ٔس
أن ٌوم السادس من أكتوبر هو ثمرة الصبر والجهد واالصرار للشعب المصري . ج : 

*قدموا أرواحهم فداًء لوطنهم ، وٌجب تقدٌم ماذا قدم الجنود فً المعركة ؟  ولمن ٌجب تقدٌم التحٌة؟  : 9ٔس
وتضحٌة والقادة الذٌن خططوا بكل دقة التحٌة لكل من شارك فً هذا النصر، من الجنود الذٌن حاربوا بشجاعة 
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نصرومهارة والشعب الذي صبر على المحنة وساند القادة والجٌش من أجل ال

-: مناقشة 

فً واألمل والهمة بالطاقة منها نزود محطة أكتوبر من السادس ٌوم  ٌجًء واالستبشار بالبشر مكلال:  ٖس
 ((الذكرٌات أطٌب حامال ٌجًء والحرٌة والتعمٌر البناء طرٌق

 قدموا بواسل جنود وتضحٌة ، الكرٌمة الحٌاة على وإصراره شعب تصمٌم ثمرة أكتوبر من السادس ٌوم إن
  لتحٌة فرصة إنه.. وجاللٍ  وجدارةٍ  بلٌاقةٍ  األمانة حملوا رجال وتدبٌر ، للوطن فداء حساب بغٌر  أرواحهم
..األمل وٌوم..  التفكٌر وٌوم..  العظمة وٌوم..  النصر ٌوم إنه..  الزعماء
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٘ٙ 

 

 

ج : الهكسوس جماعة من الرعاة أتوا من الشمال ، ؟ ومن أٌن أتوا ؟ ولماذا ؟ : ماذا تعرف عن الهكسوس ٔس
 وكانوا ٌعٌشون فً آسٌا . وقد أتوا إلى مصر ؛ لتدخل فً شبونها ؛ ولتفرقة 

 بارتكاب ألوان الظلم مثل :  ج :: كٌف حكم  الهكسوس مصر ؟ ٕس
 . تشرٌد األبناء .ٖ  . سرقة األموال .ٕ    . نهب األقوات .ٔ
 . السخرٌة من المصرٌٌن ومعتقداتهم .٘  . بث الفرقة بٌن أفراد الشعب .ٗ
 : لماذا غضب " سقنن رع " وأمر بأن ٌجتمع به أمراء مملكته ؟ وما القرار الذي اتخذه ؟ ٖس

ج : ألن ملك الهكسوس أرسل رسوالً ٌهدده وٌتوعده بإبادة أفراس البحر فً طٌبة ألنها تزعجه . قرر سقنن رع 
 اجتماعه باألمراء محاربة الهكسوس حتى ٌطردهم نهابٌاً .بعد 
ج : ضابط مصري كان ٌكره أحمس وأغدق علٌه ملك : ماذا تعرف الضابط " سواتن " ؟ وما قصة بطولته ؟ ٗس

الهكسوس كثٌراً من النعم لٌكون عوناً له ، وقد طلب منه ملك الهكسوس أن ٌطعن أحمس بالخنجر ، ولكنه رفض 
 ن أصبح رمزاً لمصر، وهو ال ٌرٌد أن ٌخون وطنه.ألن أحمس اآل

 : إلى أٌن وصل زحف " الهكسوس" ؟ وما البلدة التً اتخذوها عاصمة لهم ؟ ٘س
 ج : وصل زحفهم إلى ما نسمٌه الٌوم " محافظة الشرقٌة " وعسكروا فً بلدة " أوارٌس " .

 : ما الهدف الذي جاء " الهكسوس" من أجله إلى مصر . ٙس
 ف من مجٌبهم هو احتالل مصر ، ونهب خٌراتها .ج : الهد

 : ما مظاهر تدخل " الهكسوس" فً شبون مصر ؟ 7س
 . إخماد قوته و أضعافه .ٕ    . تفرقة صفوف الشعوب .ٔ ج :

 . السخرٌة من عادات المصرٌٌن وتقالٌدهم .ٗ  . ظلم الناس ونهب أقواتهم .ٖ 
 ر طٌبة ؟وما هدفه من تلك السخرٌة ؟: كٌف سخر "ملك الهكسوس" من "سقنن رع" أمٌ 8س

ج : أرسل ملك الهكسوس إلى سقنن رع ٌقول له " إن أفراس النهر فً طٌبة تزعجه فً " أوارٌس " ، وإن لم 
 تكف أفراس النهر عن هذه األصوات فسٌرسل من ٌبٌدها . والهدف الحقٌقً هو التهدٌد واإلنذار للمصرٌٌن . 

 مٌع أمراء مصر ؟س : لماذا أرسل "سقنن رع" إلى ج
 ج : لٌدعوهم إلى ضم الصفوف ؛ وجمع الكلمة لطرد الهكسوس .

 س : ما ردود أفعال أمراء مصر على قصة أفراس البحر ؟
 ج : قال أمٌر " بوتو " لقد تجاوز الظالمون المدى .

 أمٌر " أرمنت " : " البد من تأدٌبه وطرده من البالد " قال أمٌر " قفط " : " لن نقبل هذه اإلهانة أبداً " قال 
س متحمساً ج : كان كل جندي فً جٌش أحمس : ما شعور جنود أحمس أثناء زحفهم للقاء الهكسوس ؟ ولماذا ؟

 إلى الفتك بهم لٌخلص بالده من الذل الذي لحقها . للقاء األعداء متعطشاً 
ج : اندفع جٌشه نحو الهكسوس اندفاع األسد نحو جة ذلك ؟س : كٌف واجه جٌش أحمس الهكسوس ؟ وما نتٌ 

فرٌسته ، وانقض علٌهم انقضاض الطٌر الجارح على صٌده ، ونتٌجة ذلك : لم ٌجد الدخالء غٌر الفرار إلى الشمال 
 ، وراح أحمس ٌطاردهم حتى اقترب من عاصمة ملكهم" أوارٌس " .

 
 
 :  متى تم احتالل الفرس لمصر ؟ وما موقف الشعب المصري من ذلك ؟ ٔس

 فً القرن السابع قبل المٌالد ، وقد وقف المصرٌون ضدهم ولم ٌستسلموا حتى طردوهم . ج : 
 :  متى انهارت الدولة األشورٌة ؟ وما الدولة التً ورثتها . ٕس

 هً دولة الفرس .ج : فً القرن السابع قبل المٌالد ، وورٌثتها الشرعٌة 
 :  ما الذي صمم علٌه المصرٌون لمواجهة غزو الفرس لبالدهم ؟ ٖس

 مصر  الفصل األول: تحرٌر

   الفصل الثانى : كفاح شعب مصر
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ج : صمم المصرٌون على الدفاع واالستماتة واإلصرار على تكبٌد العدو أكبر الخسابر فً كل أنحاء مصر .
قف المصرٌٌن من :  أراد قمبٌز اللجوء إلى السٌاسة لمواجهة مقاومة المصرٌٌن له فما مظاهر ذلك ؟ وما مو ٗس

ج : أمر بتجهٌز سفٌنة وعلٌها مناٍد ، ورفع الفتة فوق صارٌها لكً ٌطمبن المصرٌٌن إلٌه ، وطالب تلك الخدٌعة ؟
 منهم التسلٌم من غٌر حرب لكن المصرٌٌن لم ٌقٌموا لها وزناً .

ٌٌن ، وال حرج علٌهم فًج : أنه ٌرٌد زٌادة المصر:  ما مضمون رسالة قمبٌز للمصرٌٌن ؟ وما أثرها علٌهم ؟ ٘س
المجًء إلٌه ؛ فهو الذي ٌمنحهم المجد ، والعظمة وإذا لم ٌستجٌبوا له فلٌستعدوا لمواجهة غضبه . ، وأثرها أنها 

لم تضعف من عزٌمة المصرٌٌن بل زادتهم حماسة على حماستهم .
:  ما مضمون رسالة المصرٌٌن إلى قمبٌز ؟ ٙس

م تركوا رسوله ٌمضً بسالم ال خوفاً منه بل فخراً بتقالٌدهم المجٌدة وما دامت ج : تهدٌد لقمبٌز الجبان ، وأنه
 األنهار تفٌض بالمٌاه ، والمملكة موطدة الدعابم فسوف ٌعلم ما سٌحل به .

:  ما الخدٌعة التً أشار بها رجال قمبٌز علٌه ؟ وما موقف كل من قمبٌز والمصرٌٌن منها ؟ 7س
ن ٌدعو الشعب المصري إلى ولٌمة دون سالح حتى ٌبعد فكرة الحرب عن رءوسهم.ج : أشار علٌه أحد رجاله بأ

 موقف المصرٌٌن رفضوا الذهاب إلٌهم ألنهم ٌعلمون أنها مكٌدة .  موقف قمبٌز وافق علٌها ودعا إلى تنفٌذها .
سٌداً آخر قد  ج: حتى ٌعود المصرٌون إلٌه دون سالح ، وبحجة أن هناكس :  لما صنع قمبٌز ولٌمة للمصرٌٌن ؟

صار بٌده األمر ، وعندما ٌرى سٌدهم ذلك ٌسٌطر الخوف والٌأس ، وبذلك ٌكون قد بعد فكرة الحرب .
س :  ما األسلحة التً كانت تستخدم فً الحروب القدٌمة ؟

ج : السٌوف والرماح والنبال والسهام والمجانٌق والعجالت .
 " على الشعب المصري ؟س :  ما أثر هزٌمة " أبسماتٌك " من " قمبٌز  

ج: لم تؤثر هزٌمة " أبسماتٌك " على الشعب المصري ، بل ظل ٌناضل الدخٌل وٌقاومه .
 س :  كٌف تمكن المصرٌون من طرد ملك الفرس ورده ذلٌالً ؟ 

ج : حول الكفاح الشعبً المسلح وادي النٌل إلى شعلة ملتهبة حتى رد ملك الفرس .

هت إلٌها ؟ ٔس : من أٌن جاءت الحمالت الصلٌبٌة ؟ وما المناطق التً وجِّ
ج : جاءت الحمالت الصلٌبٌة من أوروبا ، وقد وجهت حمالتهم إلى الشام وآسٌا الصغرى .

: كان صالح الدٌن شهماً نبٌالً فً معاملة الصلٌبٌٌن بعد فتح بٌت المقدس .. ما مظاهر ذلك ؟ ٕس
. ٌدفع الغرامة الحربٌة عن فقرابهم .ٕ   . كان ٌحسن معاملة أسراهم .ٔ ج :
. موقفه من المرأة المسٌحٌة ...... .ٗ   . ٌعفً منها نساءهم وأطفالهم .ٖ
هـ فً معركة " حطٌـن " .  8ٖ٘ج : عـام بٌت المقدس من الصلٌبٌٌن ؟: متى استرد صالح الدٌن  ٖس
 : لماذا ذهبت المرأة المسٌحٌة إلى صالح الدٌن باكٌة ؟ وما موقفه مما طلبت ؟ ٗس

ج : ألنها فقدت طفلها فً إحدى المعارك . وموقفه أنه أمر بالبحث عن الطفل فً كل مكان حتى عثر علٌه وسلمه 
ا نحارب قوماً طلبوا حربنا ولسنا نحارب النبل واإلنسانٌة " .ألمه قابالً " إنن

 : لماذا جاءت الحملة الصلٌبٌة بقٌادة لوٌس التاسع إلى مصر ؟ وما الذي أفسد على الصلٌبٌٌن ذلك الهدف ؟ ٘س
زٌمة ج : لتثأر من هزٌمتها أمام صالح الدٌن فً حطٌن ، والذي أفسد ذلك شجاعة جنود مصر وإٌمان أبنابها ، وع

 رجالها وإصرار ووقوف الشعب صفاً واحداً .
 : ما الدور التارٌخً الذي لعبته " شجرة الدر " فً موقعة المنصورة ؟ ٙس

 ج : أخفت نبأ وفاة الملك ، عند هجوم الصلٌبٌٌن على المنصورة ونهضت بتصرٌف األمور وتدبٌر شبون الحرب 
لصالح ؟: لماذا أخفت " شجرة الدر " نبأ وفاة الملك ا 7س

 ج : حتى ال تضعف قوة الجنود وتتفكك صفوفهم مما ٌؤدي إلى الهزٌمة .
 س : كان لكل من الجٌش والشعب دور عظٌم فً هزٌمة لوٌس التاسع وأسره .. وضح ذلك 

ج: فقد تحصن الشعب والجٌش داخل المنصورة بإقامة المتارٌس والحواجز وخرجوا ٌحاربون ملك فرنسا وجنوده 
 والطرقات ومن فوق المنازل وعندما هرب ملك فرنسا قبض علٌه جٌش مصر .فً الشوارع 

ج : كان المغول ٌستوطنون بالد " منغولٌا " س : أٌن كان ٌستوطن المغول ؟ ومتى التهموا إمبراطورٌة الصٌن ؟
 شمالً الصٌن ، والتهموا إمبراطورٌة الصٌن فً القرن الثالث عشر المٌالدي .

 الخلٌفة العباسً ؟ وماذا كان رده علٌه ؟ : بم طالب هوالكو ٓٔس
 ج : طالبه بالخضوع واالستسالم ، ورد الخلٌفة فً كبرٌاء ورفض الخضوع .

الفصل الثالث : مصر خالدة على مر 

الزمان
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 س: لماذا كانت نهاٌة الدولة العباسٌة حزٌنة ومؤلمة ؟
 ج : ألن المغول اكتسحوا بجٌشهم الجبار أرض العراق وأطبقوا على بغداد وقذفوها بالسهام والصواعق 

 ذا كان اعتقاد المغول وهم ٌهاجمون مصر ؟س: ما 
 ج: كان المغول ٌعتقدون أن مصر ستسلم لهم كما أسلمت غٌرها من البلدان .

 س : اشرح خطة الجٌش المصري لمواجهة المغول فً عٌن جالوت .. مبٌناً مدى نجاحها . 
واندفع إلٌها المغول  الثغرة ،ج : ضغط المغول على قلب الجٌش نفذت خطة التظاهر باالنكسار والفرار، فحدثت 

بقوة حتى قطعوا فٌها مسافة مناسبة . ولما حلت اللحظة الحاسمة عاد الفارون ، وبادر السلطان إلى استبناف 
الهجوم ، بعزم راسخ ، وهو ٌصٌح : " واإسالماه " .وأٌدته قوات الجانبٌن بشدة وعنف ، فاختل توازن المغول 

التالل القرٌبة . وهنا حل دور الفرسان ، فانـقض األمٌر " بٌبرس " بفرسانه وانفصلت صفوفهم ، وارتدوا نحو 
 وسط قرع الطبول القاصف وارتـفع الهتاف " هللا أكبر " من بٌن الصفوف كالرعد ٌشق عنان السماء.

 س : لماذا تعد موقعة عٌن جالوت خالدة حاسمة فً تارٌخ العالم والمدنٌة بأسرها ؟ 
بنفسه ووقف فً وجه المغول وقضى علٌهم ، ولوال ذلك الندفعوا إلى المغرب واألندلس ثم ج: ألن شعب مصر آمن 

 أوروبا مخربٌن لكل مظاهر الحضارة البشرٌة .
 

 

ج : لٌؤمنه على مركزه :  لماذا أرسل نابلٌون رسوله إلى محمد كرٌم ؟ وما موقف محمد كرٌم من ذلك ؟ ٔس
 علٌه البقاء فً منصبه إذا هو ساعد الجٌوش الفرنسٌة على النزول إلى أرض الوطن .وٌعرض 

 :  لماذا لم ٌستجب " محمد كرٌم " لرغبة نابلٌون ؟ ٕس
 ج : حباً فً مصر وكرهاً لألجنبً الغاصب . ونتٌجة لوطنٌته الصادقة .

 ي الذي شكل لمحاكمة محمد كرٌم ؟: ما أثر رد محمد كرٌم على نابلٌون ؟ وبماذا أوحى للمجلس العسكر ٖس
 . بقتل محمد كرٌم رمٌاً بالرصاص .ٔج : غضب نابلٌون وأوعز للمجلس العسكري :

  . من حقه أن ٌفدي نفسه بثالثٌن ألف لاير .ٖ. مصادرة أمواله وأمالكه .                 ٕ
 ؟ :  من حمل راٌة الجهاد ضد الفرنسٌٌن بعد محمد كرٌم ؟ وماذا كان دورهٗس

 أشعل الوطنٌة فً الصدور . -   تقدم الصفوف . -  ج: " عمر مكرم " 
  نظم الصفوف فً كل مكان وكافح الفرنسٌٌن . -         

 : ما الذي آمن به نابلٌون بعد ثورة أهالً القاهرة ؟ ٘س
 ج: آمن نابلٌون أنه أمام شعب عنٌد لن ٌسكت حتى تعود له حرٌته واستقالله .

 نابلٌون خفٌة ؟ وبماذا أمر ؟:  لم غادر ٙس
 ج: ألنه علم بتدهور مركز فرنسا الحربً فً أوروبا ، وأمر بأن ٌتولى " كلٌبر " قٌادة الحملة بعده .

ج: غضب كلٌبر غضباً شدٌداً ألن نابلٌون س:   ما أثر قرار نابلٌون على كلٌبر ؟ وماذا فعل المصرٌون فً عهده ؟
 وفً عهده عاد المصرٌون للكفاح من جدٌد فقاموا بثورة ثانٌة تخرج من القاهرة  لم ٌقابله قبل سفره ولم ٌستشره ؛

ج: بأنها فاقت كل حد إذ تعاون الجمٌع رجاالً س:   بم وصف المؤرخون األجانب ثورة القاهرة الثانٌة ؟ ولماذا ؟
 تطٌع أحد أن ٌقوم به .ونساًء ، كباراً وصغاراً وضحى كل فرد بأكثر مما ٌستطٌع وقام أهل القاهرة بما ال ٌس

 س:   ما مظاهر تعاون المصرٌٌن فً ثورة القاهرة الثانٌة ؟ 
 . العذارى تتبرعن بمهورهن .ٕ    . السٌدات ٌتبرعن بذهبهن .ٔ ج:
 . المواطنون ضحوا بأنفسهم .ٗ    . األثرٌاء تبرعوا بأرضهم .ٖ
 د فرنسا إلى المنازل لقتلهم ودفنهم .. أخذ النساء جنوٙ. صنع األهالً القذابف من حدٌد المساجد . ٘
ج: حاصر الفرنسٌون القاهرة سبعة وثالثٌن س:   كٌف استطاع الفرنسٌون القضاء على ثورة القاهرة الثانٌة ؟ 

 ٌوماً حتى خٌم شبح الجوع على أهل القاهرة وعندبذ حمل الفرنسٌون حملته على المجاهدٌن والمكافحٌن .
 بار " فً رسابل نابلٌون ومذكرات قواده ؟س :   إالم رمز اسم " حسن طو

 ج : رمز اسم " حسن طوبار " إلى المقاومة الشعبٌة الباسلة .
 س:   اتصل " حسن طوبار " عندما بدأت حملة نابلٌون على منطقة البحر الصغٌر ؟

ر الناس ج : اتصل " حسن طوبار " بمشاٌخ القرى والبالد وأهلها وراح ٌنظم الصفوف وٌثٌر الحمٌة فً صدو
 وٌحرك فٌهم روح الوطنٌة حتى استطاعوا المقاومة والصمود أمام العدو والدخٌل .

 س:   ماذا تعرف عن معركة الجمالٌة ؟ وما أثرها على المصرٌٌن ؟

 الفصل الرابع : مصر الثابرة
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ج: بلدة " الجمالٌة " وصل إلٌها الفرنسٌون بحراً بمحاذاتها ، ولكن سفنهم وحلت فً بحر " أشمون " من قلة 
لشعب هذه الفرصة وراح ٌمطرهم وابالً من الرصاص واألحجار ونشبت من إشعال النار فً القرٌة. المٌاه فانتهز ا

 ذلك النصر الذي رفع الروح المعنوٌة للمصرٌٌن وجعلهم ٌستمرون فً المقاومة وااللتفاف حول " حسن طوبار" .
 س:   كٌف اندفع أهالً نجع البارود نحو السفن الفرنسٌة ؟

اندفاع الرجل الواحد فنزلوا إلى ماء النٌل سابحٌن نحو سفن العدو ، ووصلوا إلٌها وهجموا علٌها ، ج : اندفعوا 
واستولوا على ما فٌها من ذخابر ، واستخدموا ما أخذوه من بنادق فً مهاجمة الباخرة التً تحمل القابد الفرنسً .

 ته ؟ وما مصٌره ؟ س:   كٌف تصرف قابد السفن الفرنسٌة إزاء هجوم الثوار على سفٌن
ج : أشعل النار فً مخزن البارود داخل باخرته حتى ال ٌستولً علٌها الثوار وألقى بنفسه فً النٌل فأدركه أحد 

 الشبان األشداء وحمله إلى الشاطا لكنه لفظ أنفاسه األخٌرة .
 ؟  س:   كٌف انتقم الفرنسٌون مما حدث لهم فً نجع البارود ؟ وكٌف رد المصرٌون على ذلك

ج: تتابعت هجمات الفرنسٌٌن على الصعٌد من أسوان إلى قوص ولكن المصرٌٌن ردوا علٌهم بعنف واشتعلت حركة 
 المقاومة الشعبٌة فً كل مكان .

س:   عالم عاهد أهل أبنود " أحمد األبنودي " .
على األعداء . ج: عاهدوه على المقاومة والكفاح والصمود وقد تحصنوا فً مكان حصٌن ٌطلقون منه الرصاص

س:   اذكر مظاهر كل من بطولة " أحمد األبنودي " وقسوة الفرنسٌٌن فً نجع البارود ؟
ج: أشعل األعداء النار فً مساكن القرٌة ، وظل أحمد األبنودي ٌقاوم ساعات ؛ متصلة حتى استطاعت مدافع 

د األبنودي " إلى مبذنة المسجد وهو الفرنسٌٌن أن تحدث ثغرات فً الحصن الذي احتمى به الثوار ، وصعد " أحم
ٌرسل طلقاته المدوٌة .

ج: خدع " أحمد األبنودي " الفرنسٌٌن  حٌث تسلل من المسجد  س:   كٌف خدع " أحمد األبنودي " الفرنسٌٌن .
بعد أن لبس ثٌاباً أخرى ، وعلق مالبسه على المبذنة ، وعند الصباح وجد أحد الفرنسٌٌن فً نفسه الشجاعة فصعد 

 لٌقضً علٌه ، ولكن خاب ظنه فقد كانت ثٌابه فقط  .

:  كٌف ٌتصرف الشعب المصري مع الحكام المستبدٌن ؟ ٔس
ج : ٌنصح حاكمه وٌحذره أوالً فإن لم ٌرتدع للحق ٌثور الشعب وٌتمرد علٌه وٌنزله من عرشه .

ج : كان هم خورشٌد أن ٌجمع :  ماذا كان هم خورشٌد فً الحٌاة ؟ وماذا كان هم جنوده غٌر المصرٌٌن ؟ ٕس
الوافر لٌنفقه على مالذه ورغباته الشرٌرة الفاسدة ، وكان هم جنوده النهب والسلب واإلضرار بالناس .المال 
ج : بجنود غٌر مصرٌٌن . :  بمن استعان خورشٌد فً حكم مصر ؟    ٖس
:  لماذا ثارت مصر على الوالً التركً " خورشٌد " ؟ ٗس
. استعانته فً حكمه بغٌر المصرٌٌن .ٖ ها على شهواته .. جمعه لألموال وإنفاقٕ. لظلمه واستبداده .ٔ: ٗج
م ؟ وما أثرها على الشعب المصري ؟ 8ٓ٘ٔ:  ماذا حدث من جنود " خورشٌد " فً ماٌو  ٘س

ج : اعتدى جنود خورشٌد على األهالً اعتداًء مؤلماً ، واندفعوا إلى المحالت فنهبوها وإلى المواطنٌن المارٌن فً 
فسلبوا ما كان فً جٌوبهم من مال، حتى البابع الجابل خطفوا بضاعته، فشعر الشعب المصري الشوارع والطرقات 

 أنه لٌس من الشرف السكوت على الفساد فأسرعوا إلى الشوارع والمٌادٌن هاتفٌن بسقوط خورشٌد وجنوده .
:  لمن لجأت جموع الشعب الثابرة ضد خورشٌد ؟ ولماذا ؟ ٙس

ي إلى العلماء ؛ حتى ٌقدمون مطالبهم إلى هذا الوالً األحمق .ج : لجأت جموع الشعب المصر
:  ما مطالب الشعب المصري التً قدمت إلى خورشٌد ؟ وما موقفه منها ؟ 7س
. عودة المواصالت بٌن الوجهٌن البحري والقبلًٕ. خروج الجنود األجانب من البالد .   ٔ ج :
 وزعماء الشعب . عدم فرض ضرابب جدٌدة إال بموافقة العلماء-ٖ
وموقفه منها : رفضها فً سخرٌة وأنكر حق الشعب فً هذه المطالب .-

:  لماذا قرر الشعب الثابر محاصرة خورشٌد فً قلعته ؟ 8س
ج : قرر الشعب محاصرة خورشٌد لعدم استجابته لمطالب الشعب الثابر .

س :  ما موقف " عمر مكرم " من خورشٌد ؟
مع الشعب ضد خورشٌد ، وأفتى بعدم طاعة الحاكم المستبد .ج : وقف " عمر مكرم " 

س :  لماذا أرسل " خورشٌد " رسوله إلى " عمر مكرم " ؟
ج : أرسل " خورشٌد رسوله ألن الحصار قد طال ولٌقول له : كٌف ال تطٌعون ولً األمر وأنتم رجال الدٌن .

الفصل الخامس :  إرادة الشعب وعزل الوالً

 )خورشٌد( التركً
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س :  ما رد " عمر مكرم " على رسول خورشٌد ؟
ال تجوز إال للوالً العادل ، وخورشٌد لٌس عادالً وال رحٌماً بل هو مستبد وطاغٌة ، ال ج : كان رده : " أن الطاعة 

ٌعرف غٌر السلب والنهب والتعذٌب لقد سلب الشعب حرٌته وكرامته ، لذا ال تجب على الشعب طاعته .
س :  لماذا عزل السلطان التركً والٌه فً مصر ؟ 

تجابًة إلصرار الشعب المصري على عزله ، وتهدبًة لثورته .ج : عزله اس

. م 8ٓ7ٔ مارس فً وصل:  ج ؟ الحربٌة حملته فً اإلسكندرٌة إلى"  فرٌزر"  وصل متى:   س
.  اإلسكندرٌة سلم بل ٌقاوم لم: ج؟  فرٌزر حملة من"  أغا أمٌن"  موقف ما:   س
؟  مقاومة دون لإلنجلٌز اإلسكندرٌة"  أغا أمٌن"  لتسلٌم تعلٌلك ما:   س
.  المصري الدم عروقه فً ٌجري ال تركٌاً  كان ألنه لإلنجلٌز سلمها:  ج
؟ رشٌد نحو اإلنجلٌز بزحف علم عندما رشٌد حاكم تصرف كٌف:   س
.  للتشاور مؤتمر فً الشعب طوابف مختلف رشٌد محافظ جمع. ٔ: ج
 . بلدهم عن الدفاع على أهلها رشٌد محافظ حث .ٕ
.  اإلنجلٌز جٌش بقدوم لٌخبروه رسالً  رشٌد محافظ أرسل .ٖ
؟ للتشاور رشٌد محافظ جمعهم الذي من:   س
  الشعب طوابف ومختلف الحامٌة رجال وكبار ، والتجار ، واألدباء ، واألعٌان ، العلماء جمع:  ج
 ؟ المصرٌٌن على رشٌد محافظ عرضهما اللذان األمران ما:   س
.  الوطن سبٌل فً واالستشهاد ، للعدو الصمود .ٔ:  هما األمران:  ج
. والعار الذل ألنفسهم ٌكتبون وبذلك ، الصمود عدم .ٕ
. أجله من والكفاح الوطن سبٌل فً الموت على رشٌد أهل استقر:  ج ؟ رشٌد أهل استقر عالم:   س
؟"   فرٌزر"  حملة للقاء رشٌد أهل استعد كٌف:   س 
 واستعد ، الموت حتى المقاومة على الجمٌع رأي واستقر ، للتشاور والتجار واألدباء العلماء رشٌد محافظ جمع:  ج

 تثٌر التً الوطنٌة األناشٌد الشعب ٌلقنون األدباء وأخذ ، وبنادق بٌضاء أسلحة من ٌملكون بما الفاصل للٌوم الناس
.  األعداء قدوم بموعد لٌخبروه المدٌنة خارج الرسل المحافظ وأرسل ، الحماس

 ترددها الجماهٌر راحت التً الوطنٌة األناشٌد الشعب ٌلقنون انطلقوا:  ج؟ رشٌد معركة فً األدباء دور ما:    س
. النفوس فً الحماسة فبعث رشٌد أنحاء فً األناشٌد هذه صدى تجاوب وقد
 والمتاجر المنازل فً االختباء:  ج؟ نجاحها مدى وما ؟ اإلنجلٌز لمقاومة رشٌد أهل نفذها التً الخطة ما:    س
"  شارد فً الواقعة المنازل على رشٌد أهل مجاهدي مع المصرٌٌن الجنود توزٌع ثم ، المناسبة اللحظة حٌن حتى
 المدٌنة وٌدخلون الجنود ٌنخدع وبذلك ، المدٌنة داخل إلى الجنود وسحب الغربً الباب فتح ثم ،"  الملك دهلٌز
.  علٌهم االنتصار فٌتم المصرٌون علٌهم ٌنقض اللحظة هذه وفً أسلحتهم وٌتركون مطمبنٌن آمنٌن

 .  الدفوف وٌضربن ، األناشٌد ٌنشدن كن:  ج؟ اإلنجلٌز ضد رشٌد معركة فً النساء دور ما:   س 
 أهل علٌهم انهال ، للراحة وجلسوا أسلحتهم وخلعوا المدٌنة دخلوا عندما:  ج؟  بالهزٌمة اإلنجلٌز أُصٌب متى:   س

. األبٌض بالسالح وقاتلوهم المختببون الجنود وخرج ، المنازل نوافذ من بالرصاص رشٌد
 ووزع ، تماماً  وطرقاتها المدٌنة شوارع أخلوا:  ج ؟ وجنوده لفرٌزر رشٌد أهل دبرها التً الخدٌعة ما:   س 

 داخل إلى األسوار خلف من الجنود انسحب كما ، الملك دهلٌز شارع فً الواقعة المنازل على المجاهدٌن مع الجنود
. أسلحتهم وتركوا مطمبنٌن آمنٌن المدٌنة ودخلوا اإلنجلٌز انخدع وبذلك ، المدٌنة

ثٌْؤثي ثْلٚي 
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )    

)   (     ثٔضٌٚ َٙلؿ ثٌو٠ٓ ثْل٠ٛدٝ فٝ ِؼٌوز ػ١ٓ ؽجٌٛس.ـ ٔ

)    (     ػًّ ثٌٙىُْٛ ؽج٘و٠ٓ ػٍٝ صفٌلز ث١٠ٌٌّٚٓ ٚإمّجه لٛصُٙ.ـ ٕ

ث ١ًّٕٟٚج فٝ ِمجِٚز فٍّز ١ًٕو.ـ ٖ ًً )   (                ٌؼخ ثٌٖؼٌثء ٚثْلهدجء هٚ

)   (         أٚي أٍّقز )لّذ١َ( ١ٌٍْطٌر ػٍٝ ٌِٚ ثٌق١ٍز ٚثٌنو٠ؼز.ـ ٗ

) ح ( ِٓ أ٠ٓ ؽجء ث١ٌٍٚذ١ْٛ ؟ ِٚج ّذخ ِؾ١تُٙ ؟

ٕٙجِز . ثىوٌ ه١ًٌَل ػٍٝ ىٌه .  ) ؽـ ( ػجًِ َٙلؿ ثٌو٠ٓ ثٌٙىُْٛ دىً

الفصل السادس : حملة فرٌزر  
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ٙٔ 

 ( صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ ه) 

 (  ٌٕقـ   ؽٕٛحـ  ّٕجي )    ثٌّغٛي لَٛ ثّضٟٕٛٛث ِٕطمز .......... ث١ٌٚٓ.ـ ٔ
 ث١ٌٌّٛز ثٌضٝ أًثه )لّذ١َ( هػٛر ث١٠ٌٌّٚٓ إ١ٌٙج ٘وفٙج: .........ـ ٕ

 (وَلّ٘ج ٙٛثحـ  ثٌض٠ٛٙٓ ِٓ ٕأْ فٌػْٛـ  وْخ فخ ث١٠ٌٌّٚٓ)  

 ثٌْؤثي ثٌغجٟٔ
 -( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )    

 )     (                  صُ ثإلفٌثػ ػٓ ٠ٌِٛ ثٌضجّغ دؼو هفغ ثٌضؼ٠ٜٛ ػّج أفوعٗ دجٌّو٠ٕز ِٓ هِجً.ـ ٔ

 )     (                                    ٍِه ١ٟذز أًًّ إٌٝ أٌِثء ٌِٚ ٌٍضٖجًٚ فٝ أٌِ لضجي ثٌّغٛي.ـ ٕ

 )     (                                                       أٌِ دٛٔجدٌس دمضً ِقّو و٠ٌُ ِٚٚجهًر أِٛثٌٗ.ـ ٖ

 )     (                                         .ٝو ثٌف١١ٌْٔٓثٕضٌوش ثٌٌّأر ث٠ٌٌّٚز فٝ عًٛر ثٌمجٌ٘ر ـ ٗ

 ٓ ِؼٗ ؟ ٚ و١ف وجْ ًّه فؼً ثٌف١١ٌْٔٓ ػ١ٍُٙ ؟ ) ح ( أ٠ٓ ثفضّٝ أفّو ثْلدٕٛهٞ ٚ ِ

 ) ؽـ ( و١ف موع أفّو ثْلدٕٛهٞ ثٌف١١ٌْٔٓ ؟

 ) ه ( صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ

 (  ثٌْن٠ٌز ٚثٌضٙىُـ   ثٌٌغذز فٝ ثٌٍٚــ   إػَلْ ثٌقٌح)  ًّجٌز ٍِه ثٌٙىُْٛ إٌٝ أ١ٌِ ١ٟذز ٘وفٙج: ...........ـ ٔ

 ـ ٔؾُ ثٌو٠ٓ (     لطَ ـ د١ذٌُ)         فٝ ِٛثؽٙز ثٌّغٛي ٘ٛ: ..........لجةو ث١٠ٌٌّٚٓ ـ ٕ

 ثٌْؤثي ثٌغجٌظ
 -( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )    

 ثٔنوع ِقّو و٠ٌُ دٛػٛه ثٌف١١ٌْٔٓ دضأ١ِٕٗ ٚثٌذمجء فٝ ِٕٚذٗ.ـ ٔ

 ٕج ِٓ فىُ ٌِٚ.ثٝطٌ ثٌٍْطجْ ثٌؼغّجٔٝ إٌٝ ػَي م١ًٕٛو دجـ ٕ

 ًّجٌز )لّذ١َ( ثٌضٝ أىثػٙج أً٘ذش ث١٠ٌٌّٚٓ.ـ ٖ

 ٚٙف ثٌّؤًمْٛ وفجؿ ثٌٖؼخ ثٌٌّٜٚ فٝ عًٛر ثٌمجٌ٘ر دأٔٗ فجق وً ثٌقوٚه.ـ ٗ

 ) ح ( ِجىث فوط لذً ِؼٌوز ثًٌّٕٚٛر ؟ ِٚجىث لًٌس ٕؾٌر ثٌوً فٟ ٘يث ثٌّٛلف ثٌؼ١ٚخ ؟

ج مجًٌوث َل ًِ  فٟ صج٠ًل ٌِٚ ٚفو٘ج دً فٟ صج٠ًل ثٌؼجٌُ وٍٗ ؟ ) ؽـ ( ٌّجىث وجْ ٠َٛ ػ١ٓ ؽجٌٛس ٠ٛ

 ) ه ( صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ

 (  و١ٍٛدجصٌثـ  فضٖذْٛسـ    إ٠جؿ فضخ )       ٍٚؽز أ١ٌِ ١ٟذز ٘ٝ: ...........ـ ٔ

 (  ػٌّ ِىٌَـ  فْٓ ٟٛدجًـ  ِقّو و٠ٌُ)   ِٓ ًٍِٛ ثٌّمجِٚز ثٌٖؼذ١ز فٝ ِٕطمز ثٌذقٌ ثٌٚغ١ٌ: ..........ـ ٕ

 ثٌْؤثي ثٌٌثدغ
 -( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )    

 ٌِٚ ٌُ صنٞغ ْلٜ ِؼضو ػٍٝ ٌِ ثٌؼًٚٛ.ـ ٔ

 مجف ٍِه ١ٟذز ِٓ ًّجٌز ٍِه ثٌٙىُْٛ ٚأػٍٓ ثَلّضَْلَ.ـ ٕ

 ثٌْف١ٕز ثٌضٝ أػو٘ج )لّذ١َ( ٌنوثع ث١٠ٌٌّٚٓ ثصؾٙش إٌٝ ١ٟذز.ـ ٖ

ث ٠غًْٛٚ ػ١ٍٗ.ـ ٗ ًٌ  ث٠ٌٌّْٚٛ ٠ٕٚقْٛ فجوُّٙ ثٌّْضذو عُ ٠قيًٚٔٗ ٚأم١

 ) ح ( ٌُ عجً ثٌٖؼخ ثٌٌّٚٞ ػٍٝ ثٌٛثٌٟ م١ًٕٛو ؟ 

 ) ؽـ ( وجْ ٌٍٖؼخ ثٌٌّٚٞ ػٕو م١ًٕٛو ػور ِطجٌخ . ثىوٌ٘ج .

 صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

 (   ًأُ ثٌذٌـ    ثٌمٕجٌٟـ    إّْٔٛ )  ّفٓ ثٌف١١ٌْٔٓ ٍٚٙش إٌٝ دقٌ: .......... ـٔ

 ِٓ أٚثةً ثٌمٌٜ ثٌضٝ لجِٚش ثٌف١١ٌْٔٓ فٝ ثٌٚؼ١و ل٠ٌز .......... ثٌضجدؼز ٌّقجفظز لٕج.ـ ٕ

 (  ٔؾغ ثٌذجًٚهـ       ه٠ٌ ِٛثُأفّو   ـ   دٕٝ )  

 ثٌْؤثي ثٌنجِِ
 -( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )    

 ِٓ ألٛثي ٠ٌِٛ ثٌضجّغ: )إٕٔج ٔقجًح ِٓ ٍٟذٛث فٌدٕج، ٌْٕٚج ٔقجًح ثٌٕذً ٚثإلْٔج١ٔز(.ـ ٔ

 .ث١ٌَّلهٞثٌمٌْ ثٌْجدغ  فّٟمطش  إًٔٛهٌٚز ـ ٕ

 ثٌوفجع ػٓ ِو٠ٕضُٙ. فٟأدٕجء ثًٌّٕٚٛر ٌُ ٠ٖجًوٛث ـ ٖ

 ًفٜ ِقّو و٠ٌُ أْ ٠فضوٜ ٔفْٗ دجٌّجي.ـ ٗ
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ػجٚٔٗ فٟ همٛي ثٌذَله ؟) ح ( دُ ٚػو ٔجد١ٍْٛ ٚثٌٟ ثإلّىٕو٠ًز إىث 

ً٘ج ٕو٠ًوث . ) ؽـ ( ػًٍ : وٌٖ ثٌٖؼخ ثٌٌّٚٞ ثٌٛثٌٟ ثٌضٌوٟ م١ًٕٛو وٌ

صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

(  وٌث١٘ضٙج ٌٗـ   ىوجةٙجـ    ٚفجةٙج )  إمفجء ٕؾٌر ثٌوً ٔذأ ٚفجر ٍٚؽٙج ه١ًٌ ػٍٝ: ..........ـ ٔ

(  ثٌوٌضجـ  ث٠ٌِْٛـ   ثٌٚؼ١و )  لجةو ثٌّمجِٚز ثٌٖؼذ١ز ٝو ثٌف١١ٌْٔٓ فٝ: .......... ثْلدٕٛهٞأفّو ـ ٕ

ثٌْؤثي ثٌْجهُ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )    

 ٔؾقش ثٌقَّلس ث١ٌٍٚذ١ز فٝ ثَلّض١َلء ػٍٝ ه١ِجٟ.ـ ٔ

لوِٙج إٌٝ م١ًٕٛو دجٕج مٌٚػ ثٌؾٕٛه ثْلؽجٔخ ِٓ ٌِٚ. ثٌضٟ ثٌٌِّٚٞٓ ِطجٌخ ثٌٖؼخ ـ ٕ

أغجً ثٌٙىُْٛ ػٍٝ ٌِٚ ِٓ ؽٙز ثٌٌٖق.ـ ٖ

ثلضٌٚس ِمجِٚز ثٌف١١ٌْٔٓ ػٍٝ ثٌمجٌ٘ر ٚفو٘ج.ـ ٗ

) ح ( ٌؾأ لّذ١َ إٌٝ ث١ٌْجّز ٚثٌنو٠ؼز ٚٝـ ىٌه .

) ؽـ ( ِج ثٌٛثلؼز ثٌضٟ إٔؼٍش عًٛر ثٌٖؼخ ثٌٌّٚٞ ٝو ثٌٛثٌٟ ثٌضٌوٟ م١ًٕٛو ؟

صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

(  ٙؼمًج دجٌىٌٙدجءـ  ١ًًِج دجٌٌٙجٗـ  ٕٕمًج )  دجإلػوثَ: ..........) ِقّو و٠ٌُ ( ػٍٝ  ف١ٌْْٔٛ فىُ ثٌـ ٔ

(  هثً ثٌمٞجءـ  هثً ثٌقىّزثٌّقىّز ثٌؼ١ٍج ـ هثً )  صؾّغ ث٠ٌٌّْٚٛ فٛي ..........ٌضمو٠ُ ِطجٌذُٙ إٌٝ م١ًٕٛو دجٕج.ـ ٕ

ثٌْؤثي ثٌْجدغ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )    

أٚي أٍّقز )لّذ١َ( ١ٌٍْطٌر ػٍٝ ٌِٚ ثٌق١ٍز ٚثٌنو٠ؼز.ـ ٔ

ٚ٘ٛ ِضقٚٓ دّتئز ثٌّْؾو. ثْلدٕٛهٞصُ ثٌمذٜ ػٍٝ أفّو ـ ٕ

ثهػٝ ٍِه ثٌٙىُْٛ أْ أفٌثُ ثٌٌٕٙ فٝ ١ٟذز صَػؾٗ فٝ أٚث٠ًِ.ـ ٖ

ٌٍؼوٚ.ـ ٗ دؼو ٠َّ٘ز )أدّْجص١ه( فٝ ِٕف ثّضٍُْ ث٠ٌٌّْٚٛ

) ح ( ِج ثٌق١ٍز ثٌضٟ هدٌ٘ج أً٘ ١ًٕو ٌٍمٞجء ػٍٝ ثإلٔؾ١ٍَ ؟

ِٓ ) ِقجفع ١ًٕو ـ أ١ِٓ أغج ( ؟ ) ؽـ ( ِج ًأ٠ه فٟ وً

صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

(  صْؼّجةزـ   عّجّٔجةزـ   ّذؼّجةز )  ١ً.أٚث٠ًِ فٛثٌٝ ........... ِ ثٌّْجفز د١ٓ ١ٟذز ٚـ ٔ

(  وضذغجـ  َ٘ٛلوٛـ  ؽٕى١َ مجْ )  ثٌيٜ ثّضٌٛٝ ػٍٝ دغوثه ٘ٛ: .......... ثٌّغٌٟٛثٌمجةو ـ ٕ

ثٌْؤثي ثٌغجِٓ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )    

٠ضّْه دق٠ٌضٗ ٠ٌٚفٜ ثَلّضذوثه. ثٌٌّٚٞثٌٖؼخ ـ ٔ

ٌُ ٠ْضؾخ ِٖج٠ل ثٌمٌٜ ٌوػٛر فْٓ ٟٛدجً ٌّمجِٚز ثٌف١١ٌْٔٓ.ـ ٕ

ًؽًَل ١ًّٕٟٚج.« أ١ِٓ أغج»ـ ٖ فجوُ ثإلّىٕو٠ًز وجْ

لًٌ ثٌٖؼخ ثٌٌّٜٚ ِقجٌٙر م١ًٕٛو فٝ لٍؼضٗ.ـ ٗ

) ح ( ٌّجىث فجٌٙ ثٌٖؼخ ثٌٌّٚٞ ثٌٛثٌٟ ثٌضٌوٟ م١ًٕٛو فٟ لٍؼضٗ ؟

) ؽـ ( ػًٍ : ٌؾأ ثٌٖؼخ إٌٝ ثٌّٖج٠ل ٚ ثٌؼٍّجء ٝو م١ًٕٛو . 

صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

(  ثٌؼٕف ٚثٌمْٛرـ  ثٌقخ ٚثٌضٌفجحـ  ثٌْن٠ٌز ٚثٌقمو )  لجدً ث٠ٌٌّْٚٛ ّف١ٕز )لّذ١َ( دـ: .........ـ ٔ

(  ٠ًضٖجًهـ  و١ٍذٌـ  ١ِٕج ) إّٔو ٔجد١ٍْٛ ل١جهر ثٌف١١ٌْٔٓ فٝ ٌِٚ إٌٝ: ..........ـ ٕ

ثٌْؤثي ثٌضجّغ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )   

أمفش ٕؾٌر ثٌوً مذٌ ٚفجر ٍٚؽٙج فضٝ َل ٠ؤهٜ ىٌه ثٌنذٌ إٌٝ مفٜ ثٌٌٚؿ ثٌّؼ٠ٕٛز ٌٍؾٕٛه.ـ ٔ

ػٌّ ِىٌَ لجةو ثٌّمجِٚز ثٌٖؼذ١ز فٝ ثٌمجٌ٘ر.ـ ٕ

ِطجٌخ ث١٠ٌٌّٚٓ دجٌٌٝج ٚثٌؼًّ ػٍٝ صٕف١ي٘ج.لجدً م١ًٕٛو ـ ٖ

أ٘جٌٝ ١ًٕو صظجٌ٘ٚث دجَلّضَْلَ ٚػوَ ثٌّمجِٚز.ـ ٗ

) ح ( ِج أُ٘ ثٌّطجٌخ ثٌضٟ صموَ دٙج ثٌّٖج٠ل ٚثٌؼٍّجء ٌٍٛثٌٟ ثٌضٌوٟ م١ًٕٛو ؟
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) ؽـ ( ػًٍ : ػَي ثٌٍْطجْ ثٌضٌوٟ ثٌٛثٌٟ ثٌضٌوٟ م١ًٕٛو .

ف١ّج ٠ٍٟصن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ )  ه ( 

(  ١١ٕٟٚٓـ   ٌِصَلزـ  أصٌثن )وجْ م١ًٕٛو دجٕج ٠ْضؼ١ٓ دؾٕٛه: ...........ـ ٔ

( ث١ٌٚفـ  ثٌٌد١غـ  ثٌن٠ٌف )    ِؼٌوز ١ًٕو وجٔش فٝ فًٚ: ...........ـ ٕ

ثٌْؤثي ثٌؼجٌٕ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )  

ٟٛدجً ؟ ٚ ِجىث فؼً ٌّقجًدز ثٌف١١ٌْٔٓ ؟ ) ح ( دُ ص١َّ فْٓ 

) ؽـ ( ِجىث ٍٟخ ٔجد١ٍْٛ ِٓ ِقجفع ثإلّىٕو٠ًز لذً ٌَٔٚٗ إ١ٌٙج ؟ 

صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

ثٌْؤثي ثٌقجهٞ ػٌٖ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )  

ثٌّؼجًن ٝو ث١ٌٍٚذ١١ٓ ِٓ ًٚثء ثٌْضجً.لجهس ٕؾٌر ثٌوً ـ ٔ

موع أفّو ثْلدٕٛهٜ ثٌف١١ٌْٔٓ دضٌن ع١جدٗ ِؼٍمز ػٍٝ ثٌّتئز.ـ ٕ

ثٌٖؼخ ثٌٌّٜٚ َل ٠ط١غ إَل ثٌٛثٌٝ ثٌؼجهي.ـ ٖ

ََِ أِجَ ثٌقٍّز ثإلٔؾ٠َ١ٍز.ـ ٗ أعذش ثٌٖؼخ ثٌّٚـٌٜ ػوَ أٙجٌضٗ ف١ّٕج ُ٘

 ) ح ( ٌّجىث ٌُ ٠ْضؾخ ِقّو و٠ٌُ ٌٌغذز ٔجد١ٍْٛ ؟

) ؽـ ( و١ف فىُ ثٌٙىُْٛ ٌِٚ ؟ 
صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

( ثإلٌٙثً ػٍٝ ثٌمضجيـ  صأؽ١ً ثٌقٌحـ ثمضَلف ٚؽٙجس ثٌٕظٌ )أّفٌ ثؽضّجع أ١ٌِ ١ٟذز ِغ دم١ز أٌِثء ٌِٚ ػٓ: ـ ٔ

ج.ـ ٕ ًِ (  ّذؼز ٚعَلع١ٓـ  ّضز ٚعَلع١ٓـ  مّْز ٚعَلع١ٓ ) ثٌّمجِٚز ثٌٖؼذ١ز ٌٍف١١ٌْٔٓ فٝ ثٌمجٌ٘ر ثّضٌّس .......... ٠ٛ

ثٌْؤثي ثٌغجٟٔ ػٌٖ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )  

ًفٞٛث ًّجٌز )لّذ١َ( ٚأٌٙٚث ػٍٝ ثٌّمجِٚز.ـ ٔ ث٠ٌٌّْٚٛ

ثٌٙىُْٛ ًػجر وجٔٛث ٠ْضْٟٕٛٛ لجًر أًٚٚدج.ـ ٕ

ثٌؼذجّٝ دجٌنٞٛع ٚثَلّضَْلَ.َ٘ٛلوٛ ٟجٌخ ثٌن١ٍفز ـ ٖ

ٔؾغ ثٌذجًٚه ِٓ أٚثةً ثٌمٌٜ ثٌضٝ ًٚٙ إ١ٌٙج ثٌف١ٌْْٔٛ فٝ ثٌٚؼ١و.ـ ٗ

) ح ( ِج ثٌنطز ثٌضٟ ٔفي٘ج لطَ ٌضقم١ك ثٌٌٕٚ ػٍٝ ثٌّغٛي ؟ 

) ؽـ ( ٌٍّه فٌْٔج ٠ٌِٛ ثٌضجّغ ىوٌٜ أ١ٌّز فٟ ٌِٚ . ٚٝـ ىٌه .

صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

ـ وغٌس ٝقج٠ج ثإلٔؾ١ٍَ فٟ ١ًٕو ْلُٔٙ وجٔٛث : ) لٍز ٝؼ١فز ـ ػََل ِٓ ثٌَْلؿ ـ ٚٝؼٛث أٍّقضُٙ ٌٌٍثفز ( ٔ

ـ ٍٚػش ثٌّمجِٚز ث١ٌٕٟٛز ٌّٛثؽٙز فٍّز ف٠ٌَ فٟ ) ٕجًع ه١ٍَ٘ ثٌٍّه ـ وً ٕٛثًع ١ًٕو ـ ثٌّْجؽو ٚثٌّوثًُ ( ٕ

ثٌْؤثي ثٌغجٌظ ػٌٖ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )  
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أًثه )لّذ١َ( ثٌض٠ٛٙٓ ِٓ ٕأْ فٌػْٛ ٌِٚ.ـ ٔ

٘ؾَٛ ثٌّغٛي ػٍٝ ثٌؼجٌُ دوأ ِغ ثٌمٌْ ثٌغجٌظ ػٌٖ ث١ٌَّلهٜ.ـ ٕ

ثؽضيح ثٌؾٌٕثي )ف١جي( فْٓ ٟٛدجً إ١ٌٗ.ـ ٖ

ثصفك ثْلٌِثء ػٍٝ ًٌٝٚر ٌٟه ثٌٙىُْٛ ِٓ ثٌذَله.ـ ٗ

ٌّجىث ٌُ ٠مضً ث٠ٌٌّْٚٛ ًّٛي لّذ١َ ؟) ح ( 

ـ أًًّ ٍِه ثٌٙىُْٛ ًَّٛل ٌـ ) ّمٕٓ ًع ( ٠مٛي : إْ أفٌثُ ثٌٌٕٙ فٟ ١ٟذز صَػؾٗ فٟ أٚث٠ًِ .ٔ)ؽـ ( ػًٍ : 

ـؾَٙ ٠ٌِٛ ثٌضجّغ ٍِه فٌْٔج فٍّز ١ٍٙذ١ز ؽو٠ور ٌغَٚ ثٌٌٖق . ٕ

 صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

١ٌضقوعٛث دجُّّٙ أِجَ ثٌٛثٌٟ م١ًٕٛو  ـ ٌؾأسٔ  ؽّٛع ثٌٖؼخ إٌٝ ............ 

) ثٌضؾجً ٚثٌٕٚجع ـ ثٌؾٕٛه ٚثٌٞذجٟ ـ ثٌّٖج٠ل ٚثٌؼٍّجء ( 

ـ صؾّؼش ؽّٛع ثٌٖؼخ ٚ ٟٛثةفٗ فٛي هثً .................... ٌضمو٠ُ ِطجٌذُٙ إٌٝ م١ًٕٛو ٕ

) ثٌّقىّز ثٌؼ١ٍج ـ ثٌقىّز ـ ثٌمٞجء ثٌؼجٌٟ ( . 

 وجْ ُ٘ م١ًٕٛو فٟ ثٌق١جر ...........................   ) ؽّغ ثٌّجي ـ صؼ١١ٓ ألجًدٗ ـ صق١ًٚ ثٌؼٍَٛ (  ـٖ

ثٌْؤثي ثٌٌثدغ ػٌٖ
)  أ ( ٙٛح ثٌنطأ ف١ّج ٠ٍٟ ، عُ ثوضخ ثٌؾٍّز ٙق١قز  

ـ صوثػش هٌٚز إًٓٛ فٟ ثٌمٌْ ثٌْجدغ ث١ٌَّلهٞ . ٔ

إٌٝ ث١ٌْو ) ػٌّ ِىٌَ ( ٍػ١ُ ثإلّىٕو٠ًز ٠ؤِٕٗ ػٍٝ ٌِوَٖ إىث ٘ٛ ّجػو ثٌؾ١ٛٓ ثٌف١ٌْٔز .ـ أًًّ ٔجد١ٍْٛ ٕ

ـ غجهً ٔجد١ٍْٛ ٌِٚ ػٕوِج ػٍُ دضوً٘ٛ ٌِوَ فٌْٔج ثَللضٚجهٞ فٟ أًٚدج .ٖ

) ح ( ٌٖؾٌ ثٌوً ِٛلف ٠وي ػٍٝ فِ ٟٕٟٚ ، ٚدؼو ٔظٌ . ٚٝـ ىٌه . 

لطَ ؟ ٚأ٠ٓ وجٔش ؟ِج ثُّ ثٌّؼٌوز ثٌضٟ ثٔضٌٚ ف١ٙج ـ ٔ) ؽـ ( 

ٌّجىث ٕٙغ لّذ١َ ١ٌّٚز ١٠ٌٌٍّٚٓ ؟ـ ٕ

 صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

(  ثًٌّٕٚٛر ٚه١ِجٟـ  ثًٌّٕٚٛر ٚثٌذٌٌِـ  ثًٌّٕٚٛر ٚثٌٌَّٕز )  ِٕطمز ثٌذقٌ ثٌٚغ١ٌ صمغ د١ٓ: ..........ـ ٔ

(  ػجهيـ  مجةٟٓ ـ ٟٕٚ )  ِقجفع ثإلّىٕو٠ًز: ...........« أ١ِٓ أغج»ـ ٕ

ثٌْؤثي ثٌنجِِ ػٌٖ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )  

) ح ( ٌٝح ِقّو و٠ٌُ ثٌّغً فٟ ثٌٖؾجػز . ٚٝـ ىٌه . 

ـ و١ف ثّضطجع أفّو ثْلدٕٛهٞ أْ ٠ٕؾٛ ِٓ فٚجً ثٌف١١ٌْٔٓ ؟ٔ) ؽـ ( 

ٚثٌؼٍّجء ٝو ثٌٛثٌٟ م١ًٕٛو .ـ ػًٍ : ٌؾأ ثٌٖؼخ ثٌٌّٚٞ إٌٝ ثٌّٖج٠ل ٕ

 صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

(  ثٌو٠ىضجص٠ًٛزـ  ثَلّضذوثهـ  ثًٌٖٜٛ )  ثّضوػجء ثْلٌِثء ه١ًٌ ػٍٝ أْ أ١ٌِ ١ٟذز ِؤِٓ دـ: ...........ـ ٔ

(    دَله ثٌٖجَـ      فٌْٔجـ    صٌو١ج )    ٙوً لٌثً ػَي م١ًٕٛو ػٓ فىُ ٌِٚ ِٓ: ...........ـ ٕ

ثٌْؤثي ثٌْجهُ ػٌٖ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )  

ِقّو و٠ٌُ ٚثٌٝ ثإلّىٕو٠ًز ػٕو لوَٚ ثٌقٍّز ثٌف١ٌْٔز.ـ ٔ

ٖجًن ثٌٌّأر ث٠ٌٌّٚز فٝ ِؼٌوز ١ًٕو.ـ ٌُ صٕ

) ح ( ٌّجىث فجٌٙ ثٌٖؼخ ثٌٌّٚٞ لٍؼز ثٌٛثٌٟ م١ًٕٛو ؟ 

ـ ثٌقجوُ ثٌقى١ُ ٠ْض١ٌٖ أً٘ ثٌنذٌر . و١ف ٔفي أ١ٌِ ١ٟذز ٘يٖ ثٌّمٌٛز ؟ٔ) ؽـ ( 

ـ وجْ ٌٌّجٌز لّذ١َ إٌٝ ث١٠ٌٌّٚٓ ًه فؼً ػىْٟ . ٚٝـ ىٌه .ٕ

 صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

(  أفِّـ إ٠جؿ فضخ ـ  صقضِّ )  لجةو ثٌؾ١ٛٓ ث٠ٌٌّٚز ٝو ثٌٙىُْٛ ٘ٛ: ...........ـ ٔ

(   ثٌقخـ  ثٌْن٠ٌزـ  ثٌضٌفجح )  لجدً م١ًٕٛو دجٕج ِطجٌخ ث١٠ٌٌّٚٓ دـ: ...........ـ ٕ
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ثٌْؤثي ثٌْجدغ ػٌٖ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )  

) ح ( دُ فىّش ثٌّقىّز  ثٌؼْى٠ٌز  ػٍٝ ِقّو و٠ٌُ ؟

صظجٌ٘ دٙج ثٌؾ١ٔ ثٌٌّٚٞ فٟ ِٛثؽٙز ثٌّغٛي ؟ـ ِج مطز ثَلٔىْجً ثٌضٟ ٔ) ؽـ ( 

ـ ػًٍ : فجٌٙ و١ٍذٌ ِٕجفي ثٌمجٌ٘ر .ٕ

 صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

(  إّْٔٛـ  ثٌؾّج١ٌزـ   ه١ِجٟ )   أفٌلٙج ثٌف١ٌْْٔٛ: .......... ِٟٓ ثٌذَله ثٌضـ ٔ

(  صْؼّجةزـ  ّذؼّجةزـ  عّجّٔجةز )     فج١ِز ١ًٕو وجٔش فٛثٌٝ ........... ؽٕوٜ.ـ ٕ

ثٌْؤثي ثٌغجِٓ ػٌٖ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )  

ثصني ثٌٙىُْٛ أٚث٠ًِ ػجّٙز ٌُٙ.ـ ٔ

 م١ًٕٛو دجٕج وجْ ٚث١ًٌج ػجهًَل.ـ ٕ

ٕجًع ه١ٍَ٘ ثٌٍّه ٘ٛ ثٌّومً ثٌٌة١ْٝ ٌّو٠ٕز ١ًٕو.ـ ٖ

١ًٕو أً٘ ١ًٕو د١ٓ أ٠ٌِٓ فّج ّ٘ج ؟ ِٚج ثٌيٞ ثمضجًٖ ثٌٖؼخ ؟م١ٌَّ ِقجفع ) ح ( 

ٌّجىث عجً ثٌٖؼخ ػٍٝ ثٌٛثٌٟ ثٌضٌوٟ )م١ًٕٛو( ؟ـ ٔ) ؽـ ( 

.  وجْ َلٔضٚجً َٙلؿ ثٌو٠ٓ فٟ فط١ٓ ًه فؼً ِٓ ث١ٌٍٚذ١١ٓ. ٚٝـ ىٌهـ ٕ

 صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

(  ّمٕٓ ًعـ  أفِّـ  إِٔقضخ ) ػٍٝ ٌِٚ ٘ٛ: ...........أ١ٌِ ١ٟذز إدجْ غجًثس ثٌٙىُْٛ ـ ٔ

(  هثً ثٌقىّزـ  لٌٚ ػجدو٠ٓـ  ثٌمٍؼز ) فجٌٙ ثٌٖؼخ ثٌٌّٜٚ م١ًٕٛو دجٕج فٝ: ...........ـ ٕ

ثٌْؤثي ثٌضجّغ ػٌٖ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )  

ثًٌّٕٚٛر ٚه١ِجٟ.صمغ ِٕطمز ثٌذقٌ ثٌٚغ١ٌ د١ٓ ـ ٔ

وض١ذز ثَلّضطَلع ػٍّش دٛٙٛي فٍّز ف٠ًٌَ ُٚ٘ ػٍٝ دؼو مّْز و١ٍٛ ِضٌثس ِٓ ١ًٕو.ـ ٕ

ِقجفع ١ًٕو وجْ ه٠ّٛلٌث١ًّٟج فٝ فىّٗ.ـ ٖ

) ح ( و١ف فىُ ثٌٙىُْٛ ٌِٚ ؟ 

ـ أًًّ لّذ١َ ًّجٌز صٙو٠و إٌٝ ث١٠ٌٌّٚٓ . فذُ ًهٚث ػ١ٍٗ ؟ ٔ) ؽـ ( 

ـ ػًٍ : غجهً ٔجد١ٍْٛ ٌِٚ مف١ز ، ٚوٍف و١ٍذٌ دم١جهر ثٌقٍّز . ٕ

 صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

(  فٍخـ  ١ّٕجءـ  غَر )   أٚي ؽٌٛز ًدقضٙج ٌِٚ ٝو ثٌضضجً وجٔش فٝ: ..........ـ ٔ

دؼو ٠َّ٘ز )أدّْجص١ه( فٝ ِٕف ثٌٖؼخ ثٌٌّٜٚ: .........ـ ٕ

(  صٌثؽغ ٚصنجىيـ  أٌٙ ػٍٝ ثٌّمجِٚزـ  ثّضٍُْ ٌٍطجغ١ز) 

ثٌْؤثي ثٌضجّغ ػٌٖ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )  

ػًّ ثٌٙىُْٛ ؽج٘و٠ٓ ػٍٝ صفٌلز ث١٠ٌٌّٚٓ ٚإمّجه لٛصُٙ.ـ ٔ

 لذٜ ػٍٟ  ثٌٍّه ٠ٌِٛ ثٌضجّغ ٚٚٝغ دٌّْؿ ٌِٚ دجًٌّٕٚٛر .ـ  ٕ

) ح ( ِج ِٛلف ػٌّ ِىٌَ ِٓ ثٌٛثٌٟ م١ًٕٛو ؟ 

ـ ػًٍ : ٍُّ أ١ِٓ أغج ِقجفع ثإلّىٕو٠ًز ثٌّو٠ٕز ٌإلٔؾ١ٍَ.ٔ) ؽـ ( 

ـ وجْ ٌألهدجء ٚ ثٌٖؼٌثء هًٚ ػظ١ُ فٟ ِٛثؽٙز فٍّز ف٠ًٌَ فٟ ١ًٕو . ٚٝـ ىٌه .ٕ

 صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

(  ِقّو و٠ٌُـ  ٠ًجٛ دجٕجـ  ػٌّ ِىٌَ )  ٘ٛ: ..........ٍز ثٌف١ٌْٔز أعٕجء ثٌقّٚثٌٝ ثإلّىٕو٠ًز ـ ٔ

(  ثإلغ٠ٌكـ  ثٌٌَٚـ  ثٌفٌُ )  ف١ٓ صوثػش هٌٚز إًٓٛ وجٔش ثٌوٌٚز ثٌضٝ ًٚعضٙج ٘ٝ هٌٚز: .........ـ ٕ

ثٌْؤثي ثٌؼٌْٖٚ
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-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )  

.  فضٝ ٌٟٙ ثًٛ ثٌٖجَ ِٕٗ ِٞطجًهر ثٌؾ١ٔ ث١ٌٙٛهٚثًٙ لطَ ـ ٔ

. دأٔٗ فجق وً فو ٝو ثٌف١١ٌْٔٓ ٚٙف ثٌّؤًمْٛ وفجؿ ٕؼذٕج ثٌٌّٚٞـ ٕ

) ح ( ِج ِٛلف أ١ِٓ أغج ِٓ فٍّز ف٠ٌَ ؟ ٌّٚجىث ؟ 

ـ ثىوٌ ثع١ٕٓ ِٓ ِطجٌخ ث١٠ٌٌّٚٓ ثٌضٟ صموِٛث دٙج ٌٍٛثٌٟ م١ًٕٛو .ٔ) ؽـ ( 

ـ ػًٍ : إٔؼً ثٌمجةو ثٌفٌْٟٔ ثٌٕجً فٟ ّف١ٕضٗ ػٕو دٍور ٔؾغ ثٌذجًٚه . ٕ

 صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

 ٌؾأ ث٠ٌٌّْٚٛ فٝ ِمجِٚز م١ًٕٛو ٟٚغ١جٔٗ إٌٝ: ...........ـ ٔ

(  ًؽجي ث١ٌْجّز ٚثَللضٚجهـ  ثْلػ١جْ ٚثْلغ١ٕجءـ  ثٌّٖج٠ل ٚثٌؼٍّجء ) 

: ...........فٟ أٚي ثْلٌِ  ٠مف أِجَ ثٌقجوُ ثٌّْضذو ثٌٖؼخ ثٌٌّٜٚـ ٕ

ثٚ  ٔجًٙقج)  ًً ثـ  ِقي ًٌ (  وً ِج ّذكِضٌّهث ـ   عجة

ثٌْؤثي ثٌقجهٞ ٚ ثٌؼٌْٖٚ
-( أِجَ ثٌنطأ :  Хأِجَ ثٌٚق١ـ  ٚػَلِز )  √  ( )  أ ( ٝغ ػَلِز )  

.أًًّ ثٌف١ٌْْٔٛ إٌٝ ثٌٚؼ١و ثعٕضٟ ػٌٖٖ ٟجةٌر ِقٍّز دجٌيم١ٌر ٚثْلغي٠ز  ـ ٔ

.  ثٌذطً ثٌٌّٚٞ  )أفّو ثْلدٕٛهٞ ( ػج٘وٖ أً٘ ثٌذٍور ػٍٟ ثٌّمجِٚز ٚثٌىفجؿـ ٕ

؟ فٟ ثٌمجٌ٘ر  ِجىث فؼً و١ٍذٌ ١ٌنّو ثٌغًٛر) ح ( 

ثٌٛثٌٟ ثٌضٌوٟ )م١ًٕٛو( ؟ٍّطجْ صٌو١ج ٌّجىث ػَي ـ ٔ) ؽـ ( 

. أًًّ ِقجفع ١ًٕو ًٍّٗ مجًػ ثٌّو٠ٕز  ـ ػًٍ : ٕ

 صن١ٌ ثٌٚٛثح ِّج د١ٓ ثٌم١ّٛٓ ف١ّج ٠ٍٟ)  ه ( 

 : ........... ِطجٌخ ث١٠ٌٌّٚٓ إٌٝ م١ًٕٛوـ ِٓ ٔ

(  ػوَ فٌٛ ٌٝثةخ دوْٚ ػٍُ ثٌّٖج٠لٞ ـ ٚثٌذقٌ ثٌمذٍٟثٌّٛثَٙلس د١ٓ ثٌٛؽٗ  ـ لطغ ثٌذَله فٟثْلؽجٔخ  ) إلجِز

) ثٌَْلؿ ثْلد١ٜ ـ دجٌذٕجهق ـ دجٌّوٜ ٚ ثٌذٕجهق (                                ـ ؽج٘و أً٘ ١ًٕو أػوثءُ٘ دـــ ٕـ ٕ
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-أواًل اإلعراب والبناء :
 . اإلعراب : هو تغٌر ضبط آخر الكلمة بتغٌر موقعها فً الجملة

  لمة مهما تغٌر موقعها فً الجملة هو ثبوت حركة آخر الك -:البناء

إػٌثدٙجثٌىٍّزثٌؾٍّز

 فٌٞ ثٌض١ٍّي ثٌقفً

ثٌّوًّز ثٌض١ٍّيوٌِش 

ٌٝ ثٌض١ٍّي ٍُّ ثٌّؼٍُ

ثٌض١ٍّيُ 

ثٌض١ٍّيَ 

ثٌض١ٍّيِ 

.فجػً ٌِفٛع ٚػَلِز ًفؼٗ ثٌّٞز ثٌظجٌ٘ر 

ِٕٚٛح ٚػَلِز  ز ثٌظجٌ٘رثٌفضقٗ ٔٚذِفؼٛي دٗ

ثُّ ِؾًٌٚ ح"ػٍٝ " ٚػَلِز ؽٌٖ ثٌىٌْر ثٌظجٌ٘ر 

ٌٕؿ ثٌّؼٍُ ثٌوًُ

لجدٍش ثٌّؼٍُ فٟ ثٌّوًّز

ثٌضم١ش دجٌّؼٍُ فٟ ثٌقفً

ُُ ثٌّؼٍ

َُ ثٌّؼٍ

ُِ ثٌّؼٍ

فجػً ٌِفٛع ٚػَلِز ًفؼٗ ثٌّٞز ثٌظجٌ٘ر .

ِٕٚٛح ٚػَلِز  ثٌظجٌ٘ر ٔٚذٗ ثٌفضقزِفؼٛي دٗ

ثُّ ِؾًٌٚ دجٌذجء  ٚػَلِز ؽٌٖ ثٌىٌْر ثٌظجٌ٘ر .

أػؾذٕٟ ص١ٍّي ِؾضٙو فٟ هًثّضٗ

ًأ٠ش ص١ًٍّيث ِؾضًٙوث فٟ هًثّضٗ

أؽذش دض١ٍّي ِؾضٙو فٟ هًثّضٗ .

ص١ٍّيٌ 

ص١ًٍّيث

ص١ٍّيٍ 

فجػً ٌِفٛع ٚػَلِز ًفؼٗ ثٌّٞز ثٌظجٌ٘ر .

ِٕٚٛح ٚػَلِز  ثٌظجٌ٘ر ٔٚذٗ ثٌفضقزِفؼٛي دٗ

ثُّ ِؾًٌٚ دجٌذجء  ٚػَلِز ؽٌٖ ثٌىٌْر ثٌظجٌ٘ر .

 ثٌٌؽً ثٌٚجهق ِموً

٠ٚوق ثٌٌؽً فٟ لٌٛٗ ٚفٍٗ

 فضٌَ ثٌٌؽً ثٌٚجهقأ

أػؾذش دجٌٌؽً ثٌٚجهق

ًُ ثٌٌؽ

ًُ ثٌٌؽ

ًَ ثٌٌؽ

ًِ ثٌٌؽ

ِذضوأ ٌِفٛع ٚػَلِز ًفؼٗ ثٌّٞز ثٌظجٌ٘ر .

فجػً ٌِفٛع ٚػَلِز ًفؼٗ ثٌّٞز ثٌظجٌ٘ر .

ِٕٚٛح ٚػَلِز  ثٌظجٌ٘ر ٔٚذٗ ثٌفضقزِفؼٛي دٗ

ثُّ ِؾًٌٚ ح"ػٍٝ " ٚػَلِز ؽٌٖ ثٌىٌْر ثٌظجٌ٘ر 

دٕجةٗٔٛػٗ ٚػَلِز ثٌىٍّزثٌؾٍّز

 ٘يث ص١ٍّي ِؾضٙو

ٍّّش ػٍٝ ٘يث ثٌض١ٍّي

إْ ٘يث ص١ٍّي ِٛهح

 لجدٍش ٘يث ثٌض١ٍّي

٘يث

٘يث

٘يث

٘يث

ٍٝ ثٌْىْٛ فٟ ِقً ًفغ ِذضوأػثُّ إٕجًر ِذٕٟ 

فٟ ِقً ؽٌ ثُّ ِؾًٌٚ

ثُّ فٟ ِقً ٔٚخ ثُّ إْ

فٟ ِقً ٔٚخ ِفؼٛي دٗ

٘ٛ ٙو٠ك ِنٍ٘

أٔج أفخ ٟٕٟٚ

ُ٘ أَٚله ِؤهدْٛ

 ِنٍٚجس٘ٓ ِؼٍّجس 

ث١٠ٌٌّٚٓ أٙقجح فٞجًرٔقٓ 

ٛ٘ 

أٔج

ُ٘

ٓ٘

ٔقٓ

 فٟ ِقً ًفغ ِذضوأ فضـ١ٌّٝ ِذٕٟ ػٍٝ ثٌ

١ٌّٝ ِذٕٟ ػٍٝ ثٌْىْٛ فٟ ِقً ًفغ ِذضوأ

١ٌّٝ ِذٕٟ ػٍٝ ثٌْىْٛ فٟ ِقً ًفغ ِذضوأ

 ١ٌّٝ ِذٕٟ ػٍٝ ثٌفضـ فٟ ِقً ًفغ ِذضوأ

ِذٕٟ ػٍٝ ثٌُٞ  فٟ ِقً ًفغ ِذضوأ ٌ١ّٝ

ثٌيٞ ٠ؾضٙو ٠ٕؾـ

ثٌضٟ صقْٓ ِؼجٍِز ث٢م٠ٌٓ ِموًر

ٍّّش ػٍٝ ثٌض١ٍّي ثٌيٞ ٔؾـ

لجدٍش ثٌيٞ فًٚ ػٍٝ ثٌؾجةَر

ثٌيٞ

ثٌضٟ

ثٌيٞ

ثٌيٞ

.ثُّ ِٛٙٛي ِذٕٟ ػٍٝ ثٌْىْٛ فٟ ِقً ًفغ ِذضوإ

ثُّ ِٛٙٛي ِذٕٟ ػٍٝ ثٌْىْٛ فٟ ِقً ًفغ ِذضوإ.

ثُّ ِٛٙٛي ِذٕٟ ػٍٝ ثٌْىْٛ فٟ ِقً ؽٌ.

دٗ. فٟ ِقً ٔٚخ َِذٕٟ ػٍٝ ثٌْىْٛ ثُّ ِٛٙٛي 

ِٓ ٠ؾضٙو ٠ٕؾـ

ِٓ م١ٌ صؾَ دٍٗٗؼِج صف

 و١ف فجٌه ؟

ج فٟ ثْلّذٛع؟ ًِ وُ ٠ٛ

ِٓ

ِج

و١ف

وُ

ٍٝ ثٌْىْٛ فٟ ِقً ًفغ ِذضوأػثُّ ٌٕٟ ِذٕٟ 

ٍٝ ثٌْىْٛ فٟ ِقً ًفغ ِذضوأػثُّ ٌٕٟ ِذٕٟ 

ثُّ ثّضفٙجَ ِذٕٟ ػٍٝ ثٌفضـ فٟ ِقً ًفغ مذٌ

ثُّ ثّضفٙجَ ِذٕٟ ػٍٝ ثٌفضـ فٟ ِقً ًفغ ِذضوأ



 

 

8ٙمكتب البرٌد بجوار  واالنترنت ـ تل العمارنة ـ مركز النور لخدمات الكمبٌوتر

-االستنتاج:

-األسماء المبنٌة :

 : الضمابر- 
 المنفصلة وتنقسم إلى الرفع  ضمابر  :

} نحن للمتكلم المثنى والجمع بنوعٌهما { -للمتكلم والمتكلمة {        } أنا            ضمٌر متكلم -أ

أنتن  –أنتم لجمع المذكر –أنتما للمثنى المخاطب بنوعٌه  –أنِت للمخاطبة  –) أنَت للمخاطب  ضمٌر مخاطب -ب 
لجمع المؤنث (

هن لجمع اإلناث {  –هم لجمع المذكر  – مابنوعٌه غابٌنهما لل –لغاببة هً ل – للغابب}هو ضمٌر غابب :  -ج

  : ٌّايّ ضمابر النصب المنفصلة ٌة على ما  ٌنتهً به آخُرها فً محلِّ  نصٍب، وتدلُّ على المتكلِِّم:إ ٌَّ  -تكوُن مبن
سُ  ايَّ كافأَ المدرِّ ٌّ انا، مثال: إ ٌّ ُس. -إ انا كافأَ  المدرِّ ٌّ إ

:ضمٌرٌ  ٌّايَّ كوِن فً محلِّ نصب مفعول به مقّدم، والٌاُء حرف مبنً على الفتِح ال محلِّ ال  إ ً  على السُّ منفصلٌ مبن
كوِن فً محلِّ  ً  على السُّ انا: ضمٌٌر منفصلٌ مبن ٌّ اهِر. إ ً  على الفتِح الظَّ محل له من اإلعراب ، كافأَ: فعلٌ ماض ٍمبن

م، ونا ضمٌٌر متَّصلٌ م ً  على الفتِح نصٍب مفعول به مقدَّ كوِن فً محلِّ جرٍّ باإلضافِة. كافأَ: فعلٌ ماٍض مبن ً  على السُّ بن
اهِر.  الظَّ

اكَ  ٌّ اكِ -أو تدلُّ على المخاطِب: إ ٌّ اُكما -إ ٌّ اُكمْ  -إ ٌّ اَك أخاطبُ  -إ ٌّ ،أمثلٌة:إ اُكنَّ ٌّ سةُ  -إ اِك كافأَِت المدرِّ ٌّ اُكما طلْبتُ  -إ ٌّ اُكْم  -إ ٌّ إ
سونَ  ساُت.إٌّ  -كافأَ المدرِّ اُكنَّ كافأَِت المدرِّ

م، والكاُف للخطاِب، أخاطُب:فعلٌ مضارٌع  كوِن فً محلِّ نصب مفعول به مقدَّ ً  على السُّ اَك:ضمٌٌر منفصلٌ مبن ٌّ إ
اهرةُ. ُة الظَّ مَّ مرفوٌع وعالمُة رفِعِه الضَّ

:  الضمابر المتصلة : وتنقسم إلىب ــ 

-:  ضمابر متصلة فً محل رفع وهى

 تاء الفاعل مثل : شاهُت المباراة                       تاء الفاعل ضمٌر مبنى فً محل رفع فاعل  -ٔ

أفهمِت الدرس                تاء الخطاب ضمٌر مبنى فً محل رفع فاعل–تاء الخطاب مثل ، أفهمَت الدرس  -ٕ

    نا الفاعلٌن مثل : ساعدنا المحتاج  -ٖ

 ٓنون النسوة مثل : الفتٌات كتبن الدرس  -ٗ

 ٓألف االثنٌن مثل : الطالبان كتبا الدرس  -٘

ٓواو الجماعة مثل : المبدعون ٌقدرون معلمٌهم  -ٙ

ٌاء المخاطبة  مثل : أنِت تساعدٌن الضعٌفات 

 : ضمابر متصلة فً محل نصب وهى 

هاء الغٌبة مثل : هذا الطالب أحبه                    هاء الغابب ضمٌر مبنى فً محل نصب مفعول به  -ٔ

 ٓكاف الخطاب مثل : أنا أقدرك  -ٕ

ٌٓاء المتكلم مثل : أبى ٌحبنً -ٖ

 نا الفاعلٌن مثل : منحنا هللا العقل  -ٗ

 : ٓضمٌر مبنى فً محل جر مضاف إلٌه  أي ضمٌر ٌتصل باالسم فهو ضمابر متصلة فً محل جر وهى

ٓمثل : إن أصدقاءك لهم حق علٌك كما بٌن إسالمنا ، فاحفظوا حقوق أصدقابكم وذوٌكم 

ٓضمٌر مبنى فً محل جر مضاف إلٌه  

ى٘ذش إٌٝ ثٌّوًّز ٕٚجًوش فٟ ثٌقفً

ثّضمذٍٕج ثٌؼجةو٠ٓ ِٓ ثٌقؼ دضٌفجح

ث٠ٌٌّْٚٛ ٠قذْٛ ُٟٕٚٙ

 ثٌٚو٠مجْ ٠ضؼجٚٔجْ فٟ ثٌن١ٌ

٠ج فجّٟز ، وٟٛٔ ٙجفذز مٍك

صجء ثٌفجػً

ثٌفجػ١ٍٓٔجء 

ٚثٚ ثٌؾّجػز

أٌف ثَلع١ٕٓ

٠جء ثٌّنجٟذز

١ٌّٝ ِذٕٟ ػٍٝ ثٌُٞ فٟ ِقً ًفغ فجػً

ِذٕٟ ػٍٝ ثٌْىْٛ فٟ ِقً ًفغ فجػ١ًٌّٝ 

فٟ ِقً ًفغ فجػً ثٌْى١ٌّْٝٛ ِذٕٟ ػٍٝ 

١ٌّٝ ِذٕٟ ػٍٝ ثٌْىْٛ فٟ ِقً ًفغ فجػً

١ٌّٝ ِذٕٟ ػٍٝ ثٌْىْٛ فٟ ِقً ًفغ ثُّ وجْ
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 0وتنقسم إلى أسماء إشارة للبعٌد وللقرٌب أسماء اإلشارة  -ٕ

هؤالء "  –هاتان  –هذان  –هذه  –أوالً : أسماء اإلشارة للقرٌب هً : " هذا 

أولبك "  –تلك  –ذلك  –ثانٌاً : أسماء إشارة للبعٌد وهى :   " ذاك 

،  هاتٌن { فً حالتً الجر والنصب –هاتان { فً حالة الرفع ،و} هذٌن  –أسماء اإلشارة كلها مبنٌة ما عدا} هذان  

المثنى . فهً تعرب إعراب

 -هام وعاجل :

ٓإذا كان المشار إلٌه  مثنى أو جمعاً تلحق بالكاف العالمة الدالة على المثنى أو الجمع مثل  -ٔ

فذلكن الذي لمتننً فٌه  " –ذلكم توعظون به  –" ذلكما مما علمنً ربى   

مثل ) هذه أحالم وآمال المتفوقٌن ( ٓإذا كان المشار إلٌه جمعاً لغٌر العاقل نستخدم اسم إشارة مفردة مؤنثة -ٕ

ٓاسم اإلشارة ٌعرب حسب موقعه فً الجملة  -ٖ

االسم الموصول : هو ما ٌدل على معٌن بواسطة جملة تذكر بعده تسمى " جملة  األسماء الموصولة -3

-وألفاظ االسم الموصول تنقسم إلى : الصلة " 

االبى {  –االتى  –الذٌن  –اللتان  –اللذان  –التً  –اسم موصول مختص وهو } الذي  -ٔ

من {  –اسم موصول مشترك وهو } ما  -ٕ

ً جملة ال محل لها من اإلعراب جملة الصلة : تأتى بعد االسم الموصول وغالبا ما تكون جملة فعلٌة أو اسمٌة ووه

عابد " ٌربطها بالسم الموصول وٌطابقه فً النوع " المذكر  –رابط  جملة الصلة البد أن تشتمل على ضمٌر"

المثنى والجمع "  والمؤنث " والعدد " المفرد و

ٌن { فً حالتً الجر اللت –اللتان { فً حالة الرفع ،و} اللذٌن  –األسماء الموصولة كلها مبنٌة ما عدا} اللذان 

 والنصب فهً تعرب إعراب المثنى .

االستفهام أسماء  -ٗ
كٌف للحال    ) كٌف تذهب إلى المدرسة ( اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل نصب حال -1

متى الزمان  ) متى تذهب إلى المدرسة (  اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب ظرف زمان  -ٕ

أٌن للمكان ) أٌن تسكن ( اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل نصب ظرف مكان     -ٖ

َمْن للعاقل  ) من صاحب كتاب النحو الوافً (  اسم استفهام مبنً على السكون  فً محل رفع خبر  -ٗ

ما لغٌر العاقل   ) ما لون الحقٌبة ( اسم استفهام مبنً على السكون  فً محل رفع خبر  -٘

كم للعدد   ) كم كتاًبا قرأت (  اسم استفهام مبنً على السكون  فً محل رفع مبتدأ  -ٙ  

ٌٓعرب مضافاً إلٌه  ما عدا " أي " فهً اسم معرب وما بعدها

مهما : لغٌر العاقل –ما  -ٖ َمْن : للعاقل -ٕأٌان للزمان  –متى  –إذا  -ٔ  -وهى :  أسماء الشرط -5

كٌفما للحال   -٘   ا   للمكان        أٌنم -أنى  –حٌثما  –أٌن  -ٗ

ما عدا " أي " فإنها معربة   

) من ( اسم شرط مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ من ٌتق هللا ٌجعل له مخرجاً  -ٔ

) إذا ( اسم شرط مبنً على السكون فً محل نصب ظرف زمان إذا ذاكرت جٌداً نجحت     -ٕ

به  ) ما ( اسم شرط مبنً على السكون فً محل نصب مفول ما تقرأ من كتب تنفعك  -ٖ

اسم شرط مبنً على السكون فً محل نصب ظرف زمان    ) متى ( متى ٌستقم الفرد ٌنعم بحب هللا    -ٗ

) أٌن ( اسم شرط مبنً على السكون فً محل نصب ظرف مكان أٌن تذهب فً مصر تجد األمان      -٘

  ً محل نصب حال) كٌفما ( اسم شرط مبنً على السكون ف  تعامل الناس ٌعاملوككٌفما  -ٙ 

مثل -:بعض الظروف    -6



7ٓمكتب البرٌد بجوار  واالنترنت ـ تل العمارنة ـ مركز النور لخدمات الكمبٌوتر

(ٌذهب السٌاح حٌث توجد اآلثارحٌث : مبنى على الضم   )  -ٔ
 (  لم أشاهد التلفاز منذ أسبوعمنذ : مبنى على الضم  ) -ٕ
(  ألقت فاطمة كلمة فً اإلذاعة المدرسٌة أمسأمس : مبنى على الكسر  ) -ٖ
(  ُتقام مسابقة التحدث بالفصحى اآلناآلن : مبنى على الفتح ) -ٗ

الُمعرب والَمبنى من األفعال

0 : هو الفعل المضارع الذي لم تتصل به نون النسوة أو نون التوكٌد أوالً الفعل المعرب

:االستنتاج 
 الم التعلٌل { –حتى  –كى  –لن  –} أْن  :ٌنصب المضارع إذا ُسبق بأداة من أدوات النصب -ٔ

إذا كان صحٌح اآلخر ) لن ٌنجَح مهمل ( أو معتل اآلخر بالٌاء أو  -الفتحة الظاهرة : -أ -عالمات نصب المضارع : -

ًَ محمد الٌوم (الواو )  علٌك أن تدعَو إلى الخٌر ( ) لن ٌأت

 إذا كان معتل اآلخر باأللف ) المؤمن لن ٌسعى فً شر ( -الفتحة المقدرة : –ب 

هً كل فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة أو ألف االثنٌن أو ٌاء حذف النون إذا كان من األفعال الخمسة ) و –ج 

المخاطبة )ٌقول تعالى " لن تنالوا البر حتى تؤمنوا " ( 

الم األمر {  –ال الناهٌة  –ٌجزم المضارع إذا ُسبق بأداة جزم وهى } لم  -ٕ  

لٌنفْق ذو سعة من سعته "  السكون : إذا كان صحٌح اآلخر )ٌقول تعالى " -أ -عالمات جزم المضارع : -

إذا كان معتل اآلخر ) لم ٌأِت محمد أمس ، ال تسَع فً شر ، فلتدُع إلى الخٌر (  -حذف حرف العلة : -ب

إػٌثدٗثٌفؼًثٌؾٍّز

ثٌض١ٍّي ثٌّؾضٙو ٠قٌٗ ٌٝ ثٌمٌثءر ، 

٠ٚؾضٙو فٟ هًثّضٗ ،

٠ٚقْٓ ِؼجٍِز  ؽذٌثٔٗ ،

فٕقٓ ٔموً ثٌّؾو فٟ ػٍّٗ

ث٠ٌٌّْٚٛ ٠قذْٛ ُٟٕٚٙ

٠قٌٗ

٠ؾضٙو

٠قْٓ

ٔموً

فؼً ِٞجًع ٌِفٛع َٚلِز ًفؼٗ ثٌّٞز

٠ٌفغ ثٌّٞجًع إىث ٌُ ٠ْذك دٕجٙخ أٚ ؽجٍَ

فؼً ِٞجًع ٌِفٛع ٚػَلِز ًفؼٗ عذٛس ثٌْٕٛ

٠ؾخ أْ صقٌٗ ٌٝ أهثء ثٌٛثؽخ ؛ ٌضقمك 

٘وفه .

٠فٌٟٛث  فمٛلُٙ .ث٠ٌٌّْٚٛ ٌٓ 

٠جفجّٟز ػ١ٍه أْ صذيٌٟ ثٌؾٙو فٟ 

هًثّضه ٌضٕجٌٝ ثٌّىجٔز ثٌؼج١ٌز .

صقٌٗ

صقمك

٠فٌٟٛث

صذيٌٟ

صٕجٌٟ

ثٌفضقزفؼً ِٞجً ِٕٚٛح ح)أْ( ٚػَلِز ٔٚذٗ 

فؼً ِٞجًع ِٕٚٛح ح) ٌٓ( ٚػَلِز ثٌٕٚخ فيف 

ثٌْٕٛ

َلَ  –ٌٓ وٟ فضٝ  –٠ٕٚخ ثٌّٞجً إىث ّذك ح) أْ 

ثٌضؼ١ًٍ (

ثٌٌّٚٞ ٌُ ٠مٌٚ فٟ ٚثؽذٗ .

٠جدٕٟ ، َل صًّٙ فٟ أهثء ثٌٛثؽخ .

٠مٛي صؼجٌٝ " ٌُ ٠ٍو ٌُٚ ٠ٌٛو ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ 

 وفٛثً أفو"

٠مٛي صؼجٌٝ " َٚل صٍمٛث دأ٠و٠ىُ إٌٝ 

ثٌضٍٙىز "

٠مٌٚ

صًّٙ

٠ٍو ، ٠ٌٛو

٠ىٓ

صٍمٛث

فؼً ِٞجًع ِؾََٚ ٚػَلِز ؽَِٗ ثٌْىْٛ

َلَ  –ٌُ  – ٠ؾََ ثٌّٞجًع إىث ّذك ح) َل ثٌٕج١٘ز

ثْلٌِ (

فؼً ِٞجًع ِؾََٚ ٚػَلِز ؽَِٗ فيف ثٌْٕٛ
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ٌاشباب مصر ، ال تقصروا فً حق وطنكم ، الصدٌقان لم إذا كان من األفعال الخمسة )     -حذف النون : –ج 

لى أداء الواجب ( ٌشاركا فً الحفل ، ٌا فاطمة ، فلتحرصً 

 ٌٓرفع المضارع إذا لم ٌسبق بناصب وال جازم   -ٖ

الضمة الظاهرة : إذا كان صحٌح اآلخر) ٌحب المصري وطنه وٌعمل من أجل تقدمه( -أ -عالمات رفع المضارع : -

ٌسعى المجد  – الضمة المقدرة : إذا كان معتل اآلخر ) ٌدعو المسلم إلى الخٌر ، ٌجري النٌل على أرض مصر –ب 

ا ( ًٌ  للنجاح سع

الطالبان ٌحرصان على النجاح ، اللماء ٌعملون من أجل خٌر  -ثبوت النون إذا كان من األفعال الخمسة : –ج 

 البشرٌة ، أنت تحرصٌن على طاعة هللا (

مبنً دابًما -الفعل الماضً : -ٔثانٌاً الفعل المبنى 

 الفعل األمر : مبنً دابًما

االٌضاحالفعلالجملة

أداء الواجب ، واجتهد فً مذاكرتك . ٌابنً ، احرص لى

 ٌا معلم ، أتقن عملك .
ٌا محمد ،  أقم الصالة ، وحافظ  على وقتك .

ٌا طالبات ، احرصن لى الصالة ، واجتهدن فً طلب 
العلم ، واسعٌن فً الخٌر .

احرصْ 
اجتهدْ 
أتقنْ 
أقمْ 
حافظْ 
احرْصنَ 
اجتهْدنَ 
نَ  ٌْ اسع

-إذا :ٌبنً الفعل األمر على السكون 
لم ٌتصل به ضمٌر )  احرْص ،   -ٔ

اجتهْد  ،  أتقْن ، أقْم ، حافْظ ( والفاعل 
 ضمٌر مستتر تقدٌره أنت .

اتصلت به نون النسوة )  احرْصَن  -ٕ
 ،  اجتهْدنَ 

َن ( ونون النسوة ضمٌر متصل  ٌْ اسع
مبنً فً محل رفع فاعل .

 االٌضاح الفعل الجملة

وشارك فً حضر محمد الحفل ، 
 تقدٌم الفقرات .

 معرض الكتاب . شاركت فاطمة فً 
 احتفل المسلمون بعٌد األضحى .
 تمٌزت حضارة مصر بالخلود .
المعلمان شرحا درس النحو ، 
 وتناقشا مع الطالب فً القاعدة

 حضر
 شاركت
 احتفل
 تمٌزت
 شرحا
 تناقشا

 -ٌبنى الفل الماضً على الفتح إذا :
 حضر"لم ٌتصل به ضمٌر "   -ٔ
اتصلت به تاء التأنٌث " شاركت " وتاء التأنٌث  -ٕ

 حرف ال محل له من اإلعراب .
 تناقشا " –اتصلت به ألف االثنٌن " شرحا  -ٖ

وألف االثنٌن ضمٌر متصل مبنً فً محل رفع فاعل 
. 

لٌأُس وضجد١ٓ ؽو٠و٠ٓ ٌٍؼمجه .

صن١ً أٔه ّجفٌَس إٌٝ فٌْٔج ، ٙف 

ِج ٕج٘وَس فٟ ًفٍضه .

ز ، ً٘ ىثوٌِس ثٌوًُ ؟٠ج فجّٟ

ٌمو ًٍٔج ثٌّضقف ثٌٌّٚٞ ٕٚج٘ؤج 

آعجًٔج ثٌنجٌور .

ثٌذٕجس لوِٓ أغ١ٕز ١ٕٟٚز ػذٌْ ِٓ

مَلٌٙج ػٓ فخ ثٌٟٛٓ .

لٌْأسُ 

سَ  ٌْ ّجف

ٕجْ٘وسَ 

سِ  ٌْ ىثو

ٔج ًْ ٍ

ٕجْ٘ؤج

َٓ ِْ لو

َْ ٌْ ػذ

-ٝ ثٌْىْٛ إىث :ػٍ ٠ذٕٟ ثٌفؼً ثٌّجٟٝ

سَ ،  لٌْأسُ ثصٍٚش دٗ صجء ثٌفجي ثٌّضقٌوز )   -ٔ ٌْ ّجف

سِ  ٕجْ٘وسَ  ٌْ ( ٚصجء ثٌفجػً فٟ ِقً ًفغ فجػً . ىثو

ٔج  ، ٕجْ٘ؤج ( ٚٔجء  -ٕ ًْ ٍ ثصٍٚش دٗ ٔجء ثٌفجػ١ٍٓ ) 

ثٌفجػ١ٍٓ فٟ ِقً ًفغ فجػً .

ٖ- ْٛٔٚ ) َْ ٌْ َٓ ، ػذ ِْ ْٔٛ ثٌْٕٛر ) لو ثصٍٚش دٗ

ثٌْٕٛر فٟ ِقً ًفغ فجػً .

ث٠ٌٌّْٚٛ مٌؽٛث عجة٠ٌٓ فٟ ٚؽٗ 

فجّو ، ٚلو أٌٙٚث ٌٝ إّمجٟ ثٌٕظجَ ثٌ

ثٌٕظجَ فأػٍٕٛث ثػضٚجُِٙ فٟ وً 

 ث١ٌّجه٠ٓ .

مٌؽٛث 

أٌٙٚث 

أػٍٕٛث 

ٝ ثٌُٞ إىث ثصٍٚش دٗ ٚثٚ ػٍ ٠ذٕٝ ثٌفؼً ثٌّجٟٝ

ثٌؾّجػز ، ٚثٚ ثٌؾّجػز ١ٌّٝ ِضًٚ ِذٕٟ فٟ ِقً

ًف فجػً .
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ٌاطالبة ، اجتهدي فً طلب العلم ، وابذلى الجهد .

ا جنود مصر ، دافعوا ن وطنكم و صونوا حماها .ٌ

أٌها الطالبان ، تعاونا فً الخٌر ، واحرصا لى طاعة هللا

اجتهدي
ابذلً
دافعوا
صونوا
تعاونا
احرصا

 ٌبنً األمر على حذف النون إذا
اتصلت به ٌاء المخاطبة )  اجتهدي  -ٔ

، ابذلً ( وٌاء المخاطبة فً محل رفع 
فاعل .

واو الجماعة )دافعوا  ،  اتصلت به -ٕ
صونوا ( واو الجماعة فً محل رفع 

فاعل .
اتصلت به ألف االثنٌن )تعاونا  ،  -ٖ

احرصا ( ألف االثنٌن فً محل رفع 
فاعل .

أعِط كل ذي حق حقه .
أِد عملك بإتقان .
 ادُع إلى الخٌر .

انُج بنفسك من أصدقاء السوء
 اسَع فً الخٌر .

لناخَش هللا فً السر والع

أعطِ 
أدِ 
ادعُ 
انجُ 
اسعَ 
اخشَ 

ٌبنً األمر على حذف حرف العلة إذا 
أِد ( أو  –كان معتل اآلخر بالٌاء ) أعِط 

–انُج ( أو األلف ) اسَع  –الواو ) ادُع 
اخَش ( والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره 

أنت

احرَصنَّ لى أداء الواجب .
 أطٌَعنَّ والدٌك .
ٌَن عملك بإتقان أد

احرَصنَّ 
أطٌَعنَّ 
ٌَن أد

ٌبنى الفعل األمر على الفتح إذا اتصلت 
 –به نون التوكٌد الثقٌلة ) احرَصنَّ 

أطٌَعنَّ ( أو الخفٌفة ) أدٌن (ونون 
التوكٌد حرف ال محل له من اإلعراب ، 

والفاعل ضمٌر مستتر تقدٌره أنت

نون التوكٌدالمضارع المبنى  ٌبنى الفعل المضارع  إذا اتصلت به نون النسوة أو -ٖ

تدرٌب نحوي

استخرج األسماء المبنٌة فٌما ٌأتى مبٌناً نوعها  -ٔس
متى ٌبدأ االمتحان ؟      -ٖما الذى سوف ٌقدمه تالمٌذ مصر ؟  -ٕمن ذاكر الدرس الٌوم ؟    -ٔ
إذا ساد النظام انتظم المرور  -ٙكٌف نذهب إلى المدرسة ؟       -٘أٌن ٌقع ستاد القاهرة ؟      -ٗ

ثَل٠ٞجؿثٌفؼًثٌؾٍّز

ثْلِٙجس ٠ٌٝؼٓ أَٚله٘ٓ

ثٌطذ١ذجس ٠ؼجٌؾٓ ثٌٌّٝٝ

 ثٌّؼٍّجس ٠ْجػوْ ثٌٞؼ١فجس

ثٌٍّّْجس ٠طؼٓ َّللا ٠ّٚٚٓ ًِٞجْ

٠ٌٝؼٓ

٠ؼجٌؾٓ

٠ْجػوْ

٠طؼٓ

ّٓٚ٠

٠ذٕٝ ثٌفؼً ثٌّٞجًع ػٍٝ ثٌْىْٛ إىث ثصٍٚش دٗ ْٔٛ 

ثٌْٕٛر ، ْٚٔٛ ثٌْٕٛر ١ٌّٝ ِضًٚ ِذٕٟ فٟ ِقً

ًفغ فجػً .

ّْ إٔٙجِىُ صجهلل ْلو١و

ً٘ صّجًّٓ ث٠ٌٌجٝز

 دجهلل ١ٌٕضٌْٚ ثٌقك

ٌؼً فجّٟز صقممٓ ثٌٌّوَ ثْلٚي

فٍضقٌٙٓ ػٍٝ ٍٟخ ثٌؼٍُ

َل صٍّٙٓ فٟ أهثء ثٌٛثؽخ

َّْ أو١َو

َّٓ َّ صّجً

َّْ ٠ٕضٌٚ

َّٓ صقممَ

َّٓ َٙ صقٌ

َّٓ صٍَّٙ

٠ذٕٝ ثٌفؼً ثٌّٞجًع ػٍٝ ثٌفضـ  إىث ثصٍٚش دٗ ْٔٛ 

ِٓ  ثٌضٛو١و  ، ْٚٔٛ ثٌضٛو١و فٌف ِذٕٟ َل ِقً ٌٗ

ثإلػٌثح  .

.
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 هما تقرأ ٌزدك علماً ومكانة              م-9من ٌذاكر ٌنجح .            -8متى تمشى ترى صورا جمٌلة        -7 
كٌفما تؤدى عملك ٌكن الجزاء         -ٕٔأٌن تتجول فى الحقول تصف نفسك       -ٔٔما تقدمه للمجتمع ٌرد إلٌك   -ٓٔ 

 تقام المسابقة اآلن    -٘ٔألقى الزعٌم خطابه أمس   -ٌٗٔذاكر التلمٌذ حٌث ٌوجد الهدوء       -ٖٔ
 عر منذ أسبوع                                                                               لم أقرأ الش -ٙٔ

من أجله هو النجاح فً الحٌاة ،لذلك ٌجب أن تبذلوا فً سبٌله  إلنسانل الذي ٌسعى األم: أبنابً الطالب : إن ا ٕس
على االجتهاد لتحقٌق  الطالب، فاعمل أٌها  اهدٌنالمجمن هللا ، وهللا مع  التوفٌقواحد منكم  كلجهد ،ولٌطلب  كل

 طموحاتك

 أعرب ما تحته خط
  ٓاسم إشارة /واذكر المشار إلٌه  -ٕضمٌرا منفصالً وآخر متصالً  -ٔاستحرج من العبارة: -ب 
 . ضمٌراً مبنٌا فً محل رفع ، وآخر فً محل جر -ٗظرفا وأعربه         -ٖ 

؟ فأجاب : هم من أبدعوا فً إنتاجهم وقدموا ما تفوق علً التفوق : من الذي نال جابزة  أستاذه:  سأل التلمٌذ ٖس
 إنتاج دول أخري لٌحققوا لمصر المكانة التً تعلً من شأنها بٌن األمم  . 

 استخرج من القطعة السابقة ما ٌأتً :  –أعرب ما تحته خط .        ب  –أ 
 ضمٌراً منفصالً  وآخرمتصالً.   -ٕمنهما .              األسماء الموصولة وبٌن جملة صلة كل -ٔ
 خاطب بالعبارتٌن غٌر الواحد وغٌر ما ٌلزم  ٓهذه تلمٌذة  فً جماعة اللغة العربٌة  –هذا المعلم كرمته الدولة  -ج

فً العمل ، فهو ٌبارك الوقت ،واإلنسان ٌجب أن ٌهتم بتنظٌم أوقاته ،واإلخالص فً عمله  النجاحس اأس النظام  
فً هذه الخدمة ، وقد بنْت مصر نهضتها على لرجال هم الذٌن ٌدعون إلى ذلك ، والمخلصات ٌشاركن ا مخلصونفال

  ٓتعش سعٌداً ، فأمر أهلك به، فإن تحافظ علٌه  السابقونهذا النظام ،فهل تحافظّن على النظام كما حافظ علٌه 

 أعرب مل تحته خط                            
 اسما معرباً مرفوعا وآخر منصوباً وآخر مجروراً                 -ٔاستخرج من العبارة : 

 فعالً معرباً ، وآخر مبنٌاً وأعربهما  -ٖثالثة  أسماء مبنٌة مختلفة ، وبٌن نوعها 
  ٓ، وأعربهما مضارعٌن مبنٌٌن  -ٗ  

حٌاته ال ٌرضى بواقعه ، ألنه ٌسعى دابماً  فتراتصغٌراً ثم ٌكبر ، وقد ٌعمر أو ال ٌعمر ، وهو فً أكثر اإلنسان ٌولد  
 إنسان ما كتبه هللا له   كلقناعة فً هذه الحٌاة التً ال تدوم ألحد ، فاٌم هللا لٌأخذن  أكثرإلى األفضل ، والمسلم 

اسما معرباً مرفوعا وآخر منصوباً وآخر مجروراً        -ٔاستخرج من العبارة :  -أعرب مل تحته خط          ب -أ
 فعالً معرباً ، وآخر مبنٌاً وأعربهما   -ٖثالثة أسماء مبنٌة مختلفة ، وبٌن نوعها       -ٕ

طٌب ، فاعلم أن لوطنك  شعورحب ، وهو ٌستحق التقدٌر ، وأبناء األمة جمٌعهم ٌحملون هذا ال والءحب الوطن  
                              ٓ اإلسالمفال تتكاسلن فً خدمته أبداً ، وذلك الحب دعانا إلٌه  حقاً علٌك 

اسما معرباً مرفوعا وآخر منصوباً وآخر مجروراً                  -ٔاستخرج من العبارة :  -أعرب مل تحته خط     ب -أ
 فعالً معرباً ، وآخر مبنٌاً وأعربهما   -ٖسماء مبنٌة مختلفة ، وبٌن نوعها      ثالثة أ  -ٕ

 عج١ًٔج : ثٌؼطف   

 هوتابع ٌتوسط بٌنه  وبٌن متبوع)المعطوف علٌه( حرف من حروف العطف.)المعطوف(ـ   العطف:  

 (لكن  -ال  -بل  -أم  -إما  -أو -حتى  -ثم  -الفاء  -وحروف العطف :ـ  هً ) الواو
 المعطوف علٌه : وٌعرب حسب موقعه فً الجملة وٌسبق حرف العطف . - ٔأركان أسلوب العطف:

المعطوف : وٌأتً بعد حرف العطف ؛ وٌوافق  -  ٖ  توسط بٌن المعطوف والمعطوف علٌه حرف العطف : وٌ -ٕ
 المعطوف علٌه إعرابا .

 علً جملة عطف جملة -ٕ   عطف مفرد علً مفرد  .       -ٔأنواع العطف : 

 ثم (أواًل :حروف عطف للمفردات والجمل ) و ـ فـ ـ أو ـ 
 اإلٌضاح المعطوف حرف العطف المعطوف علٌه الجملة

 ٌسود اإلنسان بالعلم واألخالق .
 حضر محمد  وعلً فً الموعد

 سلمت على محمد وأخٌه

 العلم
 محمد

 األخالق الواو
 علً

ثٌٛثٚ صف١و ثٌؾّغ 

د١ٓ ثٌّؼطٛف 

 ٚثٌّؼطٛف ػ١ٍٗ
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التلمٌذ الذي ٌؤدي واجبه وٌجتهد فً
دراسته ناجح

محمد

ٌؤدي

أخٌه

ٌجتهد

ٚصؼطف ؽًَّل 

ِٚفٌهثس

 دٌر فالمعلمونمدخل ال
 سلمت على المعلم فالتلمٌذ

قال تعالً" الذي خلق فسوى"
 ٌأمر القابد فٌتحرك الجٌش

المدٌر
المعلم
خلق
ٌأمر

المعلمون الفاء
التلمٌذ
 سوى
ٌتحرك

ثٌضٌص١خ  ثٌفجء صف١و

 ِغ ثٌضؼم١خ

ٚصؼطف ؽًَّل 

ِٚفٌهثس

ٌزرع الفالح القمح ثم ٌحصده
صلٌت الظهر ثم العصر
 ٌأتً الربٌع ثم الصٌف

ٌزرع
الظهر
الربٌع

٠قٚو ثم

ثٌؼٌٚ

ث١ٌٚف

ثم تفٌد الترتٌب مع 
 التراخً

وتعطف جماًل 
ومفردات

ج ًٙ ث أٚ ٔٚٛ ًٛ ىثوٌ ٔق

 فٌٞ ٟجٌخ أٚ ٟجٌذجْ

أٚ ثٌمطج٠ًْجفٌ أمٟ دج١ٌْجًر 

ث أٚ صفجًفج ًٍ وً ِٛ

ث ًٛ ٔق

ٟجٌخ

ث١ٌْجً

موًزا

نصوًصاأو 

طالبان

القطار

تفاًحا

أو تفٌد التخٌٌر
وتعطف جماًل 
 ومفردات

ا : حرف عطف للمفردات فقط ) ال ـ لكن _ لكْن ( ًٌ ثان
ثإل٠ٞجؿثٌّؼطٛففٌف ثٌؼطفثٌّؼطٛف ػ١ٍٗثٌؾٍّز

ٔؾـ ثٌّؾضٙو َل ثٌىْٛي .

 َل ثْلٌٕثً. أفخ ثْلم١جً

وٓ فٟ ػٍّه ِضأ١ٔج َل ِضؼؾَل .

 ثٌّؤِٓ لٛٞ َل ٝؼ١ف .

 ٠ٌٔو ثٌَْلَ َل ثٌقٌح .

أفخ ثٌؾو َل ثٌَٙي .

ثٌّؾضٙو

ثْلم١جً

ِضأ١ًٔج

لٛٞ

ثٌَْلَ

ثٌؾو

ثٌىْٛي َل 

ثْلٌٕثً

 ِضؾًَل 

١ٝؼ١ف

ثٌقٌح

ثٌَٙي

َل : صغذش ثٌقىُ   -

ٌّج لذٍٙج ٚصٕف١ٗ

َلدو أْ  -ٌّج دؼو٘ج

ؽٍّضٙج ِغذضز صىْٛ 

.

ِج فٌٞ ث١ٌٞف ٌىٓ أمٖٛ .

َل صٚجفخ ثْلٌٕثًٌىٓ ثْلم١جً .

ْٓ ثٌؼًّ ِؾو ثٌىًْ ٌى ُّ ٌُ ٠ؼٌف ثٌطجٌخ ثٌ

. ِج ػٌفش ثٌغوً ٌىٓ ثٌٛفـجء

 َل صىٓ ٌِْفًج ٌىٓ ِؼضوَل .

َل ث٘ضُ دجٌٖجةؼجس ٌىٓ ثٌقمجةك .

 أصّْه دجٌذجًٟ دً ثٌقك .

ث١ٌٞف

ثْلٌٕثً

ثٌىًْ

ثٌغوً

ٌِْفًج

ثٌٖجةؼجس

ثٌذجًٟ

أمٖٛ لكن

ثْلم١جً

ثٌؼًّ

ثٌٛفجء

 ِؼضوًَل 

ثٌقمجةك

ثٌقك

ٌىٓ : صٕفٟ   –

ثٌقىُ ػّج لذٍٙج 

ٚصغذضٗ ٌّج دؼو٘ج 

َلدو أْ صْذك دٕفٟ

أ٘وٜ ثٌٛثٌو ثدٕٗ لٚز دً وضجدج .

٠ٕؾـ ثٌيوٟ دً ثٌّؾضٙو .

. دً ٟجةٌر جًأ٠ش ٙجًٚمً 

ىثوٌس ثٌمٚز دً ثٌمٌثءر

ٙجهلج .َل صىٓ ِٕجفمج  دً 

َل أفخ ثٌىًْ دً ثٌؾو .

َل صىٓ لج١ّج  دً ًف١ّج .

ِج ٕٙوس ثًٌَٚدً ثٌٚوق .

لٚز

ثٌيوٟ

ٙجًًٚمج

ثٌمٚز

ِٕجفمًج

ثٌىًْ

لج١ًّج

ثًٌَٚ

 وضجدًج بل

ثٌّؾضٙو

 ٟجةٌر

ثٌمٌثءر

ٙجهلًج

ثٌؾو

ج ًّ ًف١

ثٌٚوق

دً  :   صٕفٟ ثٌقىُ  -

ػّج لذٍٙج ٚصغذضٗ ٌّج 

دؼو٘ج

صأصٟ ؽٍّضٙج ِٕف١ز  -أ 

فضىْٛ دّؼٕٝ ) ٌىٓ (

صأصٟ ؽٍّضٙج  -ح 

ِغذضز فضىْٛ ٌإلٌٝثح

  -٘جَ ٚػجؽً :
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لكن ( ال تعطف إال المفرد على المفرد وال تعطف الجمل . –ال  –*** حروف العطف ) بل 
 لما قبله فً المعنى . خالف لكن  ( م –ال  –*** ال بد أن ٌكون ما بعد حرف العطف ) بل 

ٓأحب القراءة ال العلم  –هذا جندي ال شرطً  –ولذلك ال ٌصح أن نقول : رأٌت طالبا بل تلمٌذا 

-تدرٌبات :
:  فٌما ٌلًعٌن المعطوف ، والمعطوف علٌه ، وأداة العطف 

" وإن تؤمنوا وتتقوا ٌؤتكم أجوركم "  -ٕ" اسكن أنت وزوجك الجنة "                -ٔ
" جنات عدن ٌدخلونها ومن صلح من آبابهم وأزواجهم وذرٌتهم " ـ ٖ
" الذٌن ٌتبعون الرسول النبً األمً الذي ٌجدونه مكتوبا عندهم فً التوراة واإلنجٌل ٌأمرهم بالمعروف وٌنهاهم ـ ٗ

ٌن آمنوا عن المنكر وٌحل لهم الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبابث وٌضع عنهم إصرهم واألغالل التً كانت علٌهم فالذ
 به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه "

اشترٌت كتابا بل قلما .  -7تورق األشجار ثم تثمر .   -ٙما أكلت برتقاال لكن موزا .    -٘
نجح الطالب حتى المهملون .  -ٓٔما محمد غنً لكن كرٌم .   -9اقرأ صفة أو صفحتٌن .   -8

أكرمت المجتهدٌن ال المهملٌن .  -ٌٕٔعطف علٌك علً ال أخوك .  -ٔٔ
( ضع حرف عطف مناسبا فً األمكنة الخالٌة :  ٕ) 
ٌأتً رمضان .... شوال .  -ٖأكرمت الطالب .... السفهاء .     -ٌٕبطا القطار ... ٌقف .     -ٔ
ٌبنً العصفور عشه ... ٌبٌض  -ٙأخالدا شاهدت ... علٌا .   -٘تقدم القابد .... والجنود .  -ٗ

ذهبت إلى القاهرة ...... اإلسكندرٌة .  -8ما جاء محمد .... أخوه .   

ثالثا : النعت ) الصفة (
صوف ، أو المو فة فً متبوعه وٌسمى المنعوت لبٌان ص ذكر النعت :    وهو تابع  ٌ

 

 

ٌطابق النعت الحقٌقً المفرد منعوته فً أربعةهو ما لٌس جملة وال شبه جملة و -: أوال : النعت المفرد 

التذكٌر والتأنٌث. النوع :  -ٕالتعرٌف والتنكٌر .  - ٔأشٌاء من عشرة وهً : 
العدد ) اإلفراد والتثنٌة والجمع ( . -ٗاإلعراب ) الرفع والنصب والجر ( .  -ٖ

 -أمثلة :
تنهض األمة بشبابها المخلصٌن  -ٕالعمل الجاد أساس النجاح األكٌد .        -ٔ
جٌش مصر القوٌة هزم العدو الصهٌونً . -ٗ جٌش مصر القوي هزم األداء هزٌمة ساحقة  -ٖ
اشترٌت كتابٌن جدٌدٌن فً اللغة العربٌة . -ٙالرازي عالم عظٌم من علمابنا المسلمٌن القدامى .    - ٘
زار السابح موقعٌن أثرٌٌن من آثارنا الخالدة . – 8هللا ٌحب العاملٌن المخلصٌن .     إن  -7

النعت المفرد 

وهو ما لم ٌكن جملة وال 

شبه جملة سواء أكان مفردا 

 أو مثنى أو جمعا 

 المجدونـ  نجَح الطالٌب مثال : 

 مهذبتٌنقابْلُت فتاتٌن     

وهو ما كان عبارة عن النعت الجملة 

جملة صغرى داخل جملة كبرى 

وصحت أن تكون هذه الجملة الصغرى 

وصفا السم نكرة قبلها تبٌن هٌبته 

ومشتملة على ضمٌر ظاهر أو مقدر 

ٌربطها باالسم النكرة  ) المنعوت (

 بالكرةِ ٌلعُب مثال :شاهْدُت ولًدا 

  صوُته عذبُ سمْعُت قارباً 

وهو ما كان النعت شبه الجملة 

ظرفا أو جارا النعت فٌه 

ومجرورا صالحا ألن ٌكون 

 وصفا السم نكرة ٌسبقه

مثال : ـ شاهْدت ُعصفوَرا فوَق 

أبصرت عصفورا فً -العٍش 

القفص

أقسام النعت الحقٌقً 
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المثالٌاتكرْمُت الطالبات  - ٓٔحضر العاملون المجتهدون .           -9

  -** ال حظ وأكمل الجدول التالً :

إػٌثدٗ ثٌٕؼشإػٌثدٗ ثٌّٕؼٛس ثٌّغجي

 ُْ ُٓ ثإلْٔج  ٔؼش ٌِفٛع دجٌّٞز ثٌّؤِٓ ِذضوأ ٌِفٛع دجٌّٞز ثإلْٔجْ لٍذُٗ ًل١كٌ  ثٌّؤِ

ثٌّؾضٙوْٚثٌؼجٍِْٛفٌٞ ثٌؼجٍِْٛ ثٌّؾضٙوْٚ

 ثْلؽَلءَ  ثٌؼٍّجءَ  ٕج٘وس ثٌؼٍّجَء ثْلؽَلءَ 

ثٌّن١ٍٚٓ ثٌؾٕٛهَ وٌِش ثٌوٌٚز ثٌؾَٕٛه ثٌّن١ٍٚٓ

ُِْش ثٌطجٌذجس   ثٌّغج١ٌجسِ  ثٌطجٌذجسِ  ثٌّغج١ٌجسوٌ

 ثٌٕجفغثٌؼٍُ مفجلز ثٌٕجفغًث٠جس ثٌؼٍُ 

ثٌضجةذ١ٓػذجهَّٖللا ٠ٌفُ ػذجهٖ ثٌضجةذ١ٓ

 ثٌقذ١ذزٌٌِِٚٚ ثٌقذ١ذز دٍو ثْلِجْ

 ثٌمٜٛ ِٕضنخ ِٕضنخ ٌِٚ ثٌمٜٛ أّؼؤج

 ثٌطَلح أ٠ٙج ثٌطَلح فجفظٛث ػٍٝ ثٌَٚلر

 -هام وعاجل :** 

ٌستثنى من قاعدة المطابقة ما ٌلً : 
فإنه ال ٌشترط  مطابقة النعت لمنعوته   جمع مؤنث سالم ( –جمعا لغٌر العاقل ) جمع تكسٌر إذا كان المنعوت  - ٔ

ٌحب  –ضد المخالفٌن  صارمةمثال  : سنت الدولة قوانٌن      فً العدد والنوع والغالب فً النعت أن ٌكون مفردا .
   واسعاتأو  واسعةسرت فً مٌادٌن  - األلٌفةاألطفال الحٌوانات 

اسم اإلشارة الواقع بعد االسم المعرف باأللف والالم ٌعرب نعتا فً الغالب . – ٔعاجل **هام و

 . فهذا اسم إشارة مبنً فً محل نصب نعت للطالَب . هذا:    أحب الطالَب  مثال   
شرَحه المعلُم .  الذي: قرْأُت الدرَس  مثال ٓاالسم الموصول الواقع بعد االسم المعرف باأللف والالم ٌعرب نعتا -ٕ
.   الكرٌم المخلص المجتهد:   أحب الطالب  مثال    ٌجوز أن ٌتعدد النعت والمنعوت واحد  -ٖ

ثانٌا : النعت الجملة

وت النكرة وٌطابقه فً النوع على ضمٌر ٌربط الجملة بالمنعجملة اسمٌة : مكونة من مبتدأ وخبره وتشتمل  –أ 
والعدد . 
. أشكالها رابعةوأزهاًرا  قطوفها دانٌة، وشاهدت ثماًرا   ظاللها وارفةتنزهت فً حدٌقة  -ٔ -أمثلة :

. سلوكه حسن، وٌسرنً صدٌق  أخالقه طٌبةأحترم تلمًٌذا  -ٕ.            صوته جمٌلأطربنً بلبل  -ٕ
 . تواضعه جم، وقد أعجبت بعالم  أفكاره مبتكرةكرمت الدولة عالًما  -ٗ
. علمهم غزٌر، فمصر تنجب علماء  نفعه عظٌمابتكر أحمد زوٌل اخترًعا   -٘
 . أسلوبه رابعاستمعت إلى خطٌب  -ٙ
مكونة من فعل وفاعل  وتشتمل على ضمٌر ٌربط الجملة بالمنعوت النكرة وٌطابقه فً النوع  -جملة فعلٌة : –ب 

 والعدد . 
من أجل البقاء . ٌشتد فٌه الصراععالمنا الٌوم عالم  -ٔ -أمثلة :

 . ٌجتهدون فً دروسهم، وفً المدارس تالمٌذ  ٌتقنون عملهمفً المصانع عمال  -ٕ
 التنمٌة . تنجح به خططتشجع الدولة المواطنٌن على ادخار  -ٖ
 بإتقان . ٌؤدي واجبهأقدر تلمٌذا  -٘على االجتهاد     ٌحرصنهؤالء تلمٌذات  -ٗ
العمل  فً أبنابها .  ٌحركون دوافع، وتنجب علماء  ٌرفعون مكانتهاتزخر األمة بعلماء  -ٙ

 -** الحظ ثم أكمل الجدول التالً :
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إػٌثدٗثٌٕؼش ثٌؾٍّزثٌّٕؼٛسثٌّغجي

ج ٠ضمٓ ػٍّٗ ًّ ِؼٍ ؽٍّز فؼ١ٍز فٟ ِقً ٔٚخ ٔؼش٠ضمٓ ػٍِّٗؼٍّجأفضٌَ

ؽٍّز فؼ١ٍز فٟ ِقًصٕٖو ثٌٖؼٌفضجرٕج٘وس فضجرً صٕٖو ثٌٖؼٌ

ؽٍّز فؼ١ٍز فٟ ِق٠ًنجف َّللا١ٝف١ٌٝف ٠نجف َّللاٍثًٔج دجْلِِ 

ؽٍّز ث١ّّز فٟ ِقًظَلٌٙج ٚثفٌٕؾٌرؽٍْش صقش ٕؾٌٍر ظَلٌٙج ٚثفٌ

ؽٍّز ث١ّّز فٟ ِقًأمَللٙج فْٕزفضجرأػؾذش دفضجٍر أمَللٙج فْٕز

ؽٍّز ث١ّّز فٟ ِقًأػّجٌٗ مجٌورأه٠خلٌأس ػٓ أه٠خ أػّجٌٗ مجٌور

الجملةثالثا : النعت شبه 

: ـ  وٌشترط فً النعت شبه الجملةالنعت شبه الجملة وهو ما كان ظرفا أو جاًرا ومجروًرا .    
أن ٌكون المنعوت نكرة وأن ٌكون النعت فً محل رفع أو نصب أو جر حسب المنعوت 

وال ٌحتاج النعت شبه الجملة إلى رابط . 
 فً بٌته ،  أبصرت رجال       أمام المكتبةشاهدت طالبة        مثال  

فكل من )أمام المكتبة ،  فً بٌته  ( نعت شبه جملة فً محل نصب .     

ثٌٕؼش ٕذٗ ثٌّٕؼٛسثٌّغجي

ثٌؾٍّز

إػٌثدٗ

ٕذٗ ثٌؾٍّز ِٓ ثٌؾجً ٚثٌّؾًٌٚ فٟ فٟ ِىضذزٟجٌذزٚلفش ٟجٌذز فٟ ِىضذز ثٌّوًّز

ِقً ًفغ ٔؼش

ٕذٗ ثٌؾٍّز فٟ ِقًصقش ثٌٖؾٌرًؽًثٌٖؾٌرٍّّش ػٍٝ ًؽً صقش 

ٕذٗ ثٌؾٍّز فٟ ِقًدّو٠ٕز ثٌْجهثسِٕٚؼجًٍٔج ِٕٚؼج دّو٠ٕز ثٌْجهثس

ـ  ٌجوز تعدد النعت لمنعوت واحد سواء اشتركت النعوت فً كونها مفردة أو اختالفها أي ٌكون:   هام وعاجل

 أحدها للمفرد واألخر جملة أو شبه جملة . 
.تحمل أدواتها  جمٌلة،  جاءت طالبة   أمام المكتبة متفوقةشاهدت طالبة          مثال 

نعت للطالبة؛ فالنعت واحد والنعوت متعددة مختلفة.     أمام المكتبة و متفوقةمن  فكل     
ٌحقق النجاح المرجو . فكل من المجد والنشٌط نعت مفرد للطالب ؛ فالنعت واحد والنعوت  النشٌط المجدالطالب  

متعددة

تدرٌبات
استخرج من الجمل اآلتٌة النعت وبٌن نوعه .  ٔس
رشٌد مدٌنة جمٌلة .   – ٕطالبات مدرستً الجمٌلة مؤدبات .  -ٔ
شاهدت قطارا سرعته كبٌرة  .  -ٗالعلم النافع ٌؤدي إلى التقدم  –ٖ
صلٌت فً مسجد كبٌر . – ٙ  كافأت طالبا ٌجتهد فً دروسه . – ٘
العب فً الملعب . سلمت على  - 8  استمعت إلى خطٌب لسانه فصٌح  . – 7
 سمعت مطربا صوته جمٌل  .  - ٓٔأبصرت عصفورا بٌن األغصان  – 9 

ترك المصرٌون حضارة عظٌمة .  – ٕٔ   جاء طالب ٌسرع   –ٔٔ
ضع فً كل مكان خال مما ٌأتً نعتا وبٌنً نوعه . ٕس
أصبحت رشٌد مدٌنة  ..........  – ٕ                  ركبت السٌارة .............     –ٔ
 استمعت إلى محام ............ –اشترٌت كتابا ............ – ٗ               مصر جزء من وطن ...........  – ٖ
برفع العلم على أرض سٌناء .قام جندي ........ - 7      طالبات مدرسة الزهراء اإلعدادٌة  فتٌات ......... -ٙ
تقابلت مع صدٌق ........ – 9  تنزهت فً حدٌقة ......... – 8 

فً المصنع عمال ............  –ٔٔقرأت عن شاعٍر ........... –ٓٔ
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نعوتا واضبطه .:  ضع فً كل مكان خال مما ٌأتً م ٖس
أحترم ........ مؤدبا .  –ٕشاهدت ........ مهاراته عالٌة .  – ٔ
قرأت ..............أفكارها جٌدة .  -ٗأبصرت ....... بٌن الجنود .  –ٖ
ٌعجبنً ............ ٌحترم أستاذه . –٘

: وهب هللا مصر نٌال ٌتدفق بالخٌر الوفٌر على أرضها ، وجوا ٌغبطها الناس علٌه ، وشمسا أشعتها صافٌة ،  ٗس
 ذكرها فً كتابه العزٌز أكثر من موضع وموقعا بٌن الشرق والغرب ، وقد شرفها هللا تعالى بأن

 أعرب ما فوق الخط مع الضبط . –أ 
استخرجً من الفقرة ما ٌلً : ـ  -ب 
نعتا جملة اسمٌة وبٌنً الرابط .  -ٕنعتا مفردا وبٌنً أوجه التطابق بٌن النعت والمنعوت .  -ٔ
نعتا شبه جملة وبٌنً المنعوت - ٗ. نعتا جملة فعلٌة وبٌنً الرابط  -ٖ

ثٌضٛو١وًثدًؼج : 
 . ــ تابع ٌذكر فً الكالم لدفع الشك أو النسٌان ــو  ــٌد :  ه  التوك

ـد ( فً اإلعراب رفعاً ونصباً وجرا وٌأتً لتوكٌد المعنً أو الحكم  ً**  هو أحد أفراد التوابع ألنه ٌتبع متبوعه ) المؤكَّ
توكٌدمعنوى  -ٕتوكٌد لفظً                      -ٔ         وٌنقسم التوكٌد إلى نوعٌن :

  ًأوالً : التوكٌد اللفظ    :
 جملة فعلٌة أم جملة اسمٌة.:هو عبارة عن تكرار اللفظ مرتٌن ، سواء كان اسماً أم فعالً أم حرفاً أم  تعرٌفه

االســـم :  االجتهاُد االجتهاُد طرٌُق النجاِح.
 الفعـــل :  حضر حضر المعلُم.

 الحـــرف :  بلى بلى الصبر جمٌل .
 الجملة الفعلٌة :  جاء الحُق ، جاء الحُق .

 الجملة االسمٌة :  هللا أكبر ، هللا أكبر. 
جملة ( ٌعرب حسب موقعه فً الجملة ) متبوع ( ، واللفظ  -فعالً  -اسماً  –اللفظ األول ) حرفاً  -( : ٔملحوظة ) 

الثانً ٌعرب توكٌداً ) تابع ( وهو ٌتبع ما قبله فً اإلعراب رافعاً ونصباً وجراً.
) معناه ( ...       مكن أن ٌكون التوكٌد اللفظً عن طرٌق إعادة اللفظ بمرادفهٌ -( : ٕملحوظة ) 

.     ) توكٌد لفظً مرفوع بالضمة ( حسامهـذا سٌف  -ٔمثـال   
محمد .      ) توكٌد لفظً مرفوع بالضمة ( أتــىجاء  -ٕ

 ثانٌاً : التوكٌد المعنــوي 
   ٌكون بألفاظ معٌنة ، توافق المؤكد) المتبوع ( فً المعنً وتخالفه فً اللفظ

  }، أجمع ، أنفس ، أعٌنجمٌع ، نفس ، عٌن ، كال ، كلتا كل ،  {
 :  ومــن شـروط عمـل هـذه األلفـاظ 
حذفها ال ٌؤثر على معنى الجملة . -ٕ .أن تأتً مضافة إلى ضمٌر ٌعود علً المؤكد  -ٔ

النفس ، العٌن : تفردان مع المفرد وتجمعان مع المثنى والجمع. 
  . كال ، كلتا  :  تستخدم كال للمثنى المذكر ، وكلتا للمثنى المؤنث
   سب المعنى المقصود التعمٌم الحقٌقً الذي ٌنا هذه الكلمات للتوكٌد إذا أردنا: تستخدم كل ، جمٌع

ٔٛػـٗ ٚفىّـٗ ثٌضٛو١وثٌّؤووثْلِـــغٍز

) أ  وجْ فٝ ثّضمذجي ِو٠ٌ ثٌّوًّز 

ثَلؽضّجػٝ ػ١ٕٗٚثٌٌّٖف   ٔفْٗ

 أٌمٝ ثٌفجةَثْ وَلّ٘ج وٍّض١ٓ

فٝ ثٌّْجدمض١ٓ ث٠ٌٌج١ٝز ٚثْلهد١ز 

 وٍض١ّٙج

فٌٞ آدجء ثٌفجة٠َٓ ؽ١ّؼُٙ

ٕٙوٖ ثٌّْتٌْٛٛ وٍُٙ

ٚلف ثٌقجٌْٝٚ ػجِضُٙ

ِو٠ٌ ثٌّوًّز

ثٌٌّٖف

ثٌفجةَثْ

ثٌّْجدمض١ٓ

آدجء ثٌفجة٠َٓ

ثٌّْتٌْٛٛ

ثٌقجٌْٝٚ

ٔفْٗ

ػ١ٕٗ

وَلّ٘ج 

وٍض١ّٙج

ؽ١ّؼُٙ

وٍُٙ

ػجِضُٙ

صٛو١و ِؼٕٜٛ ٠ىْٛ دىٍّجس

ػ١ٓ –ِنٚٛٙز ِغً ٔفِ 

وً –ؽ١ّغ  –وٍضج  –وَل 

ثٌضٛو١و ٠ضذغ ثٌّؤوو –

ثٌّؼٕٜٛ ٠ضًٚ –فٝ ثإلػٌثح 

دٗ ١ٌّٝ ٠ؼٛه ػٍٝ ثٌّؤوو ٠ٚطجدمٗ

 فٝ ثٌؼوه ٚثٌٕٛع .
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) ح ( ؽجءس ؽجءس ٌقظز صى٠ٌُ 

 ثٌفجة٠َٓ

 ثٌْؼ١و ثٌْؼ١و ِٓ فجٍ

 صق١ج ٌِٚ  –صق١ج ٌِٚ 

 ؽجءس

 ثٌْؼ١و

 صق١ج ٌِٚ

 ؽجءس

 ثٌْؼ١و

 صق١ج ٌِٚ

 صٛو١و ٌفظٝ ٠ٚىْٛ دضىٌثً

 ثٌفؼً أٚ ثَلُّ أٚ ثٌقٌف

 أٚ ثٌؾٍّز .

كال -*ٌعرب التوكٌد توكٌداً على حسب إعراب المؤكد *.-الجملة  ٌعرب المؤكد على حسب موقعة فى  - -:  فــوائـد 

وكلتا لتوكٌد المثنى المؤنث وفى حالة التوكٌد بهما ٌعربان اعراب المثنى باأللف رفعاً والٌاء -لتوكٌد المثنى المذكر *
مقدرة وكذلك نصب نصباً وجراً . *وإذ لم ٌتصل بهما ضمٌر فانهما تعربان بالحركات المقدرة فٌرفعان بالضمة ال

إذا لم تتصل بألفاظ التوكٌد ضمابر تعود على المؤكد فلٌست للتوكٌد وتعرب -بفتحة مقدرة وجر بكسرة مقدرة . *
 على حسب موقعهافى الجملة

( بشرط أن ٌلحقها ضمٌرأما إذا لم ٌتصل بها جمٌع  –نفس  –عٌن  –كل . **ألفاظ التوكٌد المعنوى بكلمات )  
 موقع.ضمٌر تعرب حسب ال

) كال ، كلتا (  من الكلمات التى تعرب إعراب المثنى أحٌانا وبحركات مقدرة أحٌانا أخرى ، اقرأ الجدول التالى  
وٍّز ) وَل ، وٍضج (  ِٓ ثٌىٍّجس ثٌضٝ صؼٌح إػٌثح ثٌّغٕٝ ْلٔٙج ٍِقمز دٗ دٌٖٟ أْ صٞجف إٌٝ ١ٌّٝ ِغً  والحظ

 ... ( فئىث أ١ٝفش إٌٝ ١ٌّٝ فئٔٙج صٌفغ دجْلٌف ٚصٕٚخ ٚصؾٌ دج١ٌجء -وٍضجّ٘ج  –وَلّ٘ج  –وَلٔج  –)وَلوّج 

وغ١ٌث ِج صأصٝ ثٌىٍّضجْ صٛو١وث ِؼ٠ٕٛج ٚىٌه إىث ّذمٙج ثٌّؤوو ) دجمضٚجً إىث أِىٓ فيفٙج ِٓ ثٌؾٍّز ( ٚإَل صؼٌح فْخ 

وجس ِموًر  فضٌفغ دجٌّٞز إىث ٌُ صٞف إٌٝ ١ٌّٝ ٌٚىٕٙج أ١ٝفش إٌٝ ثُّ ظجٌ٘ صؼٌح دقٌِٛلؼٙج ِٓ ثٌؾٍّز  .

 ثٌّموًر ٚصٕٚخ دجٌفضقز ثٌّموًر ٚصؾٌ دجٌىٌْر ثٌّموًر ِغً ثَلُّ ثٌّمًٚٛ.

 إعراب كال االمثلة

 انتصر القابدان كالهما
 نصر هللا الكتٌبتٌن كلتٌهما
 سلمت على الفتاتٌن كلتٌهما

 كالكما نجح

 توكٌد معنوى مرفوع باأللف
 توكٌد معنوى منصوب بالٌاء

 معنوى مجرور بالٌاءتوكٌد 
 مبتدأ مرفوع باأللف

 جاء كال الطالبٌن
 قرأت كال القصتٌن
 سعدت بكال الصدٌقٌن

 فاعل مرفوع بالضمة المقدرة
 مفعول منصوب بالفتحة المقدرة
 اسم مجرور بالكسرة المقدرة

ضًٚ ِذٕٝ فٝ ِقً ؽٌ : فجػً ٌِفٛع ٚػَلِز ثٌٌفغ ثْلٌف ْلٔٗ ٍِقك دجٌّغٕٝ ، )ّ٘ج( ١ٌّٝ ِثٌطجٌذجْ ؽجء وَلّ٘ج

 ِٞجف إ١ٌٗ  .   

: صٛو١و ِؼٕٜٛ ٌِفٛع ٚػَلِز ثٌٌفغ ثْلٌف ْلٔٗ ٍِقك دجٌّغٕٝ ، )ّ٘ج( ١ٌّٝ ِضًٚ ِذٕٝ فٝ  ؽجء ثٌطجٌذجْ وَلّ٘ج

 ِقً ؽٌ ِٞجف إ١ٌٗ  .        .

 * ثٌطجٌذجْ وَلّ٘ج ٔجؽـ.

 )ثٌطجٌذجْ (: ِذضوأ أٚي ٌِفٛع ٚػَلِز ثٌٌفغ ثْلٌف ْلٔٗ ِغٕٝ.     -

)وَلّ٘ج (: ِذضوأ عجٟٔ ٌِفٛع ٚػَلِز ثٌٌفغ ثْلٌف ْلٔٗ ٍِقك دجٌّغٕٝ ، )ّ٘ج( ١ٌّٝ ِضًٚ ِذٕٝ فٝ ِقً ؽٌ  -

 ِٞجف إ١ٌٗ  .       

)ٔجؽـ(: مذٌ ثٌّذضوأ ثٌغجٔٝ ٌِفٛع ٚػَلِز ًفؼٗ ثٌّٞز . ٚثٌؾٍّز ِٓ ثٌّذضوأ ثٌغجٔٝ ٚمذٌٖ فٝ ِقً ًفغ مذٌ  - 

 ثٌّذضوأ ثْلٚي .

 َلّ٘ج ٔجؽـ.* أٙذـ ثٌطجٌذجْ و

 )ثٌطجٌذجْ (: ثُّ أٙذـ ٌِفٛع ٚػَلِز ثٌٌفغ ثْلٌف ْلٔٗ ِغٕٝ.     -

)وَلّ٘ج (: ِذضوأ ٌِفٛع ٚػَلِز ثٌٌفغ ثْلٌف ْلٔٗ ٍِقك دجٌّغٕٝ ، )ّ٘ج( ١ٌّٝ ِضًٚ ِذٕٝ فٝ ِقً ؽٌ ِٞجف  -

 إ١ٌٗ  .       

 ِٓ ثٌّذضوأ ٚمذٌٖ فٝ ِقً ٔٚخ مذٌ أٙذـ .)ٔجؽـ(: مذٌ ثٌّذضوأ ٌِفٛع ٚػَلِز ًفؼٗ ثٌّٞز . ٚثٌؾٍّز ثَل١ّّز  - 

 * إْ ثٌطجٌذ١ٓ وَلّ٘ج ٔجؽـ

 )ثٌطجٌذ١ٓ (: ثُّ إْ ِٕٚٛح ٚػَلِز ث١ٌجء ْلٔٗ ِغٕٝ.     -

)وَلّ٘ج (: ِذضوأ ٌِفٛع ٚػَلِز ثٌٌفغ ثْلٌف ْلٔٗ ٍِقك دجٌّغٕٝ ، )ّ٘ج( ١ٌّٝ ِضًٚ ِذٕٝ فٝ ِقً ؽٌ ِٞجف  -

 إ١ٌٗ  .       
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)ٔجؽـ(: مذٌ ثٌّذضوأ ٌِفٛع ٚػَلِز ًفؼٗ ثٌّٞز . ٚثٌؾٍّز ثَل١ّّز ِٓ ثٌّذضوأ ٚمذٌٖ فٝ ِقً ًفغ مذٌ إْ .-

* ثٌطجٌذجْ وَلّ٘ج ٔجؽقجْ .

)وَلّ٘ج(: صٛو١و ِؼٕٜٛ ٌِفٛع  ٚػَلِز ثٌٌفغ ثْلٌف ْلٔٗ ٍِقك دجٌّغٕٝ ، )ّ٘ج( ١ٌّٝ ِضًٚ ِذٕٝ فٝ ِقً ؽٌ -

ِٞجف إ١ٌٗ  . 

جْ وَلّ٘ج ٔجؽق١ٓ .* وجْ ثٌطجٌذ

)ثٌطجٌذجْ (: ثُّ أٙذـ ٌِفٛع ٚػَلِز ثٌٌفغ ثْلٌف ْلٔٗ ِغٕٝ.  -

)وَلّ٘ج (: صٛو١و ِؼٕٜٛ ٌِفٛع ٚػَلِز ثٌٌفغ ثْلٌف ْلٔٗ ٍِقك دجٌّغٕٝ ، )ّ٘ج( ١ٌّٝ ِضًٚ ِذٕٝ فٝ ِقً ؽٌ -

ِٞجف إ١ٌٗ  .  

ٕٝ .)ٔجؽق١ٓ(: مذٌ وجْ ِٕٚٛح ٚػَلِز ٔٚذٗ ث١ٌجء ْلٔٗ ِغ -

* إْ ثٌطجٌذ١ٓ و١ٍّٙج ٔجؽقجْ

)ثٌطجٌذ١ٓ (: ثُّ إْ ِٕٚٛح ٚػَلِز ث١ٌجء ْلٔٗ ِغٕٝ. -

)و١ٍّٙج (: صٛو١و ِؼٕٜٛ ِٕٚٛح ٚػَلِز ٔٚذٗ ث١ٌجء ْلٔٗ ٍِقك دجٌّغٕٝ ، )ّ٘ج( ١ٌّٝ ِضًٚ ِذٕٝ فٝ ِقً ؽٌ -

ِٞجف إ١ٌٗ  .  

)ٔجؽقجْ(: مذٌ إْ ٌِفٛع ٚػَلِز ًفؼٗ ثٌّٞز . -

: الحالخامًسا

 الحال : اسم نكرة منصوب ٌذكر لبٌان هٌبة وقوع الفعل .
 دابًما نكرة  . والحالدابًما معرفة  صاحب الحال
دابًما منصوبة  والحال ٌعرب حسب موقعه فً الجملة فٌكون فاعال أو مفوال به  صاحب الحال

ٙجفخ ثٌقجيثٌٌثد٠ػَلِز ثإلػٌثحٔٛػٗثٌقجيثْلِغٍز

التالمٌذال ٌوجدمنصوب بالٌاءمفردفرحٌنالتالمٌذ فرحٌنأبصرت 

الكتابال ٌوجدمنصوب بالفتحةمفردمفتوحاً تركت الكتاب مفتوحاً 

التلمٌذانال ٌوجدمنصوب بالٌاءمفردناجحٌنعاد التلمٌذان ناجحٌن

الالعب ال ٌوجدمنصوب بالٌاءمفردمتحابٌنصافح الالعب منافسه متحابٌن
منافسه

طالب العلمال ٌوجدمنصوب بالفتحةمفردفرحاً رأٌت طالب العلم فرحاً 

وهم عاد جنودنا وهم منتصرون
منتصرون

جنودناالواو والضمٌرفً محل نصبجملة اسمٌة

جاء المنتصر ٌفٌض وجهه 
 بشراً 

الضمٌر فً محل نصبجملة فعلٌةٌفٌض
المستتر

المنتصر

والشمس هجم الجنود والشمس طالعة
طالعة

الجنودالواوفً محل نصبجملة اسمٌة

المدرسال ٌوجدفً محل نصبشبه جملةبٌنرأٌت المدرس بٌن طالبه

الواوال ٌوجدفً محل نصبشبه جملةفً اهتمامو ٌنصتون للمدرس فً اهتمام

أواًل : الحال المفردة :
.  مسرورةغادة  شاهدتُ  -ٕأقبل التلمٌذ مسرعاً .  -ٔ

للتقدم .  جاهدةتسعً مصر  -ٗأدٌت العمل مخلصاً .    -ٖ
رخٌصاً قدٌماً. اشترٌت الكتاب  -ٙ  .  راكباً فرحاً منتصراً عاد محمد  -٘
     شاهداً ومبشراً ونذٌراً ٌا أٌها النبً إنا أرسلناك  -8 دخل القوم رجالً رجالً .  -7
 وثالث رباع –مثنً ساء فانكحوا ما طاب لكم من الن -ٓٔاً لوجه . وجهقابلت العدو  -9

والتأنٌث ) أي العدد والنوع ( . الحال ٌطابق صاحبه فً األفراد ، الثنٌة والجمع والتذكٌرهام وعاجل :
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سمٌة :االجملة الالحال  -ٔ:  جملةالثانٌا الحال 
هً أن تقع جملة اسمٌة ) مبتدأ وخبر ( لتوضٌح الهٌبة بشرط أن ٌكون صاحب الحال ) معرفة ( والبد من وجود 

الضمٌر أو كالهما ( .  –رابط ٌربط صاحب الحال بجملة الحال وهذا الرابط إما أن ٌكون : ) الواو 

: أمثلة
أعجبتنً المدٌنة شوارعها نظٌفة  ) الرابط : الضمٌر ) هـا (  -ٔ
رأٌت المصلٌن وجوههم مشرقة    ) الرابط : الضمٌر )هـم (  -ٕ
) الرابط : الضمٌر )الهاء(    سمعت القارئ صوته جمــــــٌل   -ٖ
ــــع      ) الرابط الواو والضمٌر ( . رأٌت الطابرة وهً تقلــــــ -ٗ

الحال الجملة الفعلٌة -2
فً ٌتقنون  ةشاهد المعلمٌن ٌلتقون عملهم  .  الرابط واو الجماع -ٔ
سمعت الطابر ٌغرد   الرابط الضمٌر المستتر هو ٌغرد  -ٕ
 الربط ضمٌر المستتر هً  تهبط  رأبصرت الطاب -ٖ
لمتفوق ٌبتسم     الربط ضمٌر المستتر هو ٌبتسم ارجع  -ٗ
شاهت الطالب وقد أقبل علً المذاكرة  ، الرابط الضمٌر المستتر هو فً أقبل . -٘

قد تكون الحال جملة اسمٌة أو فعلٌة:-  الحال الجملـة

فعلٌة  .إلى تالوة القرآن الكرٌم من اإلذاعةجلست أستمع   :مثل

 .الفتى ال ٌستطٌع النطق تضرب               .التحقت بالجامعة وقد تخرج أخً     
اسمٌة    .ث المعلم انه سعٌدتحد           .جاء الناجح ووجهه ٌبتسم       .حفظت القرآن وأنا صغٌر    مثل : 

والرابط  .البد أن تشتمل الحال الجملة على رابط ٌربطها بصاحبها:
.القمح ×  شاهدت المزارع ٌحصد } :إما الضمٌر وحده، مثل  )  (أ 
 وصلت إلى مكة والشمس تغرب :إما الواو وحدها، نحو  ( ب 

 .واقف تحت الشمسرأٌت العامل وهو } :إما الواو والضمٌر معا، نحو  (جـ

( : جر ومجرور –) ظرف  -ثالًثا : الحال شبه الجملة :
ٌعٌش الطابر بٌن األغصان .  ) ظرف (  -ٔ
رأٌت الهالل بٌن السحاب .  ) ظرف (  -ٕ
وجدت الكتاب فوق  منضدة  ) ظرف (  -ٖ
وضعت الكراسة فً الحقٌقة  ) جار ومجرور (  -ٗ
انطلقت الرصاصة من البدقٌة  ) جار ومجرور (  -٘
وضعت المجلة علً الحابط  ) جار ومجرور ( -ٙ
.وقف العصفور فوق الغصن   -8             أحرزت الهدف فً المرمى   -7

* نالحظ عدم وجود رابط ٌعود علً صاحب الحال .    -ملحوظـــــــــة : 

-هام وعاجل :
 .الجملة وشبه الجملة بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات :هناك قاعدة تقول  -ٔ
.مضٌت مسرعاً فرحاً نشٌطاً  :قد تتعدد الحال فً الجملة وصاحبها واحد مثل  -ٕ

 :كلمات إعرابها دابماً حال   -ٖ

و جمٌعاً ،أجمعٌن،دابما، وعوضاً، وبدالً،  .أوالً وثانٌاً وثالثاً إلخ ، مادٌاً وأدبٌاً وسٌاسٌاً، وما شابه هذه الكلمات)
وخاصة، وعامة و قاطبة، وعمداً وخطأً، وسهواً، وسوٌاً، و معاً ، وكلمة وحد المضافة إلى الضمٌر تعرب حاالً 

 )    ذاكر وحدك،ذاكر وحده، حضروا جمٌعاً  :نحو

      ؟كٌف تسمع القران ...أتى بعدها فعل تعرب حاال إذاكٌف  -ٗ

وهو    ..أتى الطالب سعٌدا - :جملة وشبه جملة والعكس صحٌح      مثل  إلىٌمكن تحوٌل الحال من مفرد  -٘
 فً سعادة    ..ٌسعد بسعٌه     ..سعٌد
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والعكس صحٌح ، مثل : حمدت هللا كثٌرا،  حااًل  )صفة المصدر المحذوف(ٌمكن إعراب نابب المفعول المطلق  -ٙ
 وانتظرت طوٌال. 

وٌحذف    قد ٌتقدم الحال على صاحبه )أتى فرحاً الناجح( ، أو على الفعل )فرحاً أتى الناجح ( ، أو ٌذكر الحال  -7
 (الباقون )فرحاً 

 

 

 القرآن لغة أنها خلودها وسر،  سحرا جمٌعها اللغات أكثر زالت وما ،  والخلود بالجمال تمتازلغة  الجمٌلة لغتنا -
ك ٌتمسكوا بها أن بها  الناطقٌن كل  وعلى،  علٌها مقبل وأنت ال اهمالها  دراستها علٌك ٌجب ولذا؛  الكرٌم  تمسُّ

   علٌها من الضعف  حفاًظاالعشاق لها 

                              -: ىاستخرج من العبارة ما ٌأت -ب.                     العبارة السابقة ىأعرب ما تحته خط ف -أ
ا . - ًٌ                           جملة تقع نعًتا ، واذكر محلها اإلعرابً . -                        اسًما معرًبا ، وآخر مبن
                                                حاال ، واذكر نوعها . -     معطوًفا بحرف عطف ٌنفً الحكم عما بعده . -
 توكًٌدا وبٌن نوعه وعالمة إعرابه .                    -       فعال مضارعا منصوبا ، واذكر أداة النصب . -

 جتهدون ال متكاسلون " ضع لكن بدال من ال وغٌر ما ٌلزم ." نحن م  -ج 
              إلى حال وغٌر ما ٌلزم حول الحال إلى نعت والنعت -د 
   .  رأٌت جندٌا ٌهاجم العدو  -.                الفوز انطلق المتسابق ٌتمنى   - 

 فرق بٌن ما تحته خط إعرابٌا فٌما ٌلً  -هـ 
 جدٌدان     كالهماالكتابان  -جدٌد   كالهماالكتابان  -

ِْضمذً دَلهٖ ، فؼ١ٍٗ أْ ٠ضؼجًِ  ٌِثػجر٠ْضط١غ أْ ٠قوه ١ٌِٖٚ ٠ٚذٕٟ ِْضمذٍٗ ، ٌٚىٓ ٚؽخ ػ١ٍٗ  ثٌؼجلًثٌّٛثٟٓ 

َل ثٌطجٌـ ِٓ ثٌٕجُ ، ٚ ٠موَ أػّجًَل صٕٜٙ دٙج ثْلِز ، ٚلضٙج ٠ؼ١ٔ ف١جصٗ وٍٙج ٚ ٘ٛ فٟ غج٠ز ثٌْؼجهر ،  ثٌٚجٌـِغ 

 صْؼو فٟ ف١جصه .    ػجلَلفىٓ 

   -: ىاستخرج من العبارة ما ٌأت -ب.                     العبارة السابقة ىأعرب ما تحته خط ف -أ
 ـ فعال معربا و آخر مبنٌا . ٕـ اسمٌن مبنٌٌن مختلفٌن .                                            ٔ
 ـ توكٌدا ، و أعربه  .ٖ                             ـ معطوًفا ، وأعربه .                      ٖ
 ـ حاال جملة ، و حدد الرابط .     ٙـ نعتا جملة ، واذكر نوعه .                                            ٘

 -ب( استخرج من الفقرة ما ٌلى :
 ـ ال تكن كسوال ............... نشًٌطا .                           ) ضع مكان النقط حرف عطف مناسبا ( ٔ
 ـ سمعت بلبال ٌغرد .                                               ) اجعل النعت حاال و غٌر ما ٌلزم ( ٕ
 ) اجعل المبتدأ توكٌدا معنوٌا (           كل المعلمٌن مخلصون                               -ـ ٖ
   اجعل الفعل ) ٌسعى ( فً جملتٌن إحداهما مبنً على السكون وألخري مبنً على الفتح . –ـ ٗ

 ثٌٌّءػ١ٍٗ فٟ وً ٕتْٛ ثٌق١جر ، ٚ٘ٛ ٠ٙوٞ إٌٝ ثٌذٌ ٠ٚغجح  ثٌقٌٗ، ٠ؾخ  ثٌٚجٌق١ِٓٓ ٙفجس ثْلٔذ١جء ٚ ثٌٚوق

 ثٌؼظ١ُ ِٓ ًح ثٌؼج١ٌّٓ  ثٌغٛثحثٌق١جر ؽ١ّؼٙج ، فّٓ ٠ٚوق ٠ًٕ  ػ١ٍٗ ػٕو ًدٗ ، فجؽؼٍٗ هًده فٟ

   -: ىاستخرج من العبارة ما ٌأت.                     ب ـ العبارة السابقة ىأعرب ما تحته خط ف -أ
 ـ نعتا و بٌن نوعه .ٗـ فعال معربا ، وآخر مبنٌا .          ٖ     ـ اسما معربإـ اسما مبنٌا وبٌن نوعه .    ٔ

 جـ حول الحال إلى نعت والنعت إلى حال وغٌر ما ٌلزم : 
 ـ رأٌت جندٌا ٌهاجم العدو .ٕـ انطلق المتسابق ٌتمنى الفوز .                        ٔ

 \" ال " وغٌر ما ٌلزم ( د ـ نحب العدل ال الظلم .                   ) ضع " لكن " مكان 
 هـ ـ األمهات ٌربٌن األبناء . الفعل ) ٌربٌن ( ) معرب ـ مبنً ( 

٠ٌ٠و هثةّج ثٌؼَر ٚثٌىٌثِز ٚ  ػظ١ُِؾ١ور ٌضٍِّ ػظّز أؽوثهن ، ٌٚضوًن أٔه ِٓ ٕؼخ أفوثعج ٌٚوٞ .. أًٚٞ ٌه 

ْ فّج َلٔٛث ثٌغجٙذٌِٛر ثؽضجؿ دَلهٔج ؽ١ّؼُٙ ٚ ُ٘ ٕؾؼجْ فىُ  أؽوثهن٠ؤِٓ دجٌق٠ٌز َل ثٌؼذٛه٠ز ، ٌٚضٌ و١ف ؽج٘و 

 ٚ َل ٝؼفٛث ٚ وجٔٛث أعذش ِٓ ثٌؾذجي 

 أ ـ أعرب ما تحته خط .                                           ب ـ استخرج من العبارة : 
 مبنٌا فً صورته .  ـ فعال معربا و اجعله ٕـ اسما مبنٌا ، و آخر معربا .                                            ٔ
 ـ حاال و اذكر نوعها .ٗـ نعتا جملة ، وبٌن محلها .                                            ٖ 
 ـ توكٌدا ، وأعربه .  ٙـ معطوفا مغاٌرا للمعطوف علٌه فً الحكم.                            ٘

 تدرٌبات النحو الشاملة من واقع االمتحانات
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أجب بما هو مطلوب بٌن األقواس فٌما ٌأتً : -د 
ـ سألتحق بكلٌة الطب ........ الهندسة ) أكمل بحرف عطف علما بأن المتحدث ٌرٌد كلٌة الطب ( ٔ
) أكمل بحال شبه جملة (  أبصرت الطابرة ................ ـٕ
ـ هً األٌام مجٌدة .    ) اجعل النعت حاال وغٌر ما ٌلزم ( ٖ

 د ـ صوب الخطأ فٌما تحته خط : 
ٌؤمنون بالقدر .  الصادقونـ إن المؤمنٌن ٕ.                     مسرور  ـ عاد الحاج من بٌت هللأ

ٚثإلْٔجْدً ثٌٕذٛؽ ، ٌٕؾجؿ ث ٌٟق٠ًْٙ  فجٌٙوف ثٌٛثٝـ  ، صْؼٝ إ١ٌٗ ٚأٔش ِؤِٓ دٗ ٘وف ١ٌىٓ ٌه 

فجٌٙوف ٠ؾؼً ثٌٕؾجؿ ٌإلْٔجْ ،  ثٌؼمً ى١ِٞٚؼز ٌٍٛلش ِٚج ٠وًن ٘يٖ ثٌقم١مز إَل  ّؼ١ٗ٘وف  دَل

" ١ًِْٛث

 -: ىاستخرج من العبارة ما ٌأت -ب  . العبارة السابقة ىأعرب ما تحته خط ف -أ
ا . - ًٌ  جملة تقع نعًتا ، واذكر محلها اإلعرابً . - اسًما معرًبا ، وآخر مبن
 فعال مضارعا مجزوما ، واذكر أداة الجزم . -   حاال ، واذكر نوعها . - بحرف عطف ٌثبت ما بعده . معطوًفا -
أنا حرٌص على الفهم ال الحفظ  ) ضع لكن بدال من ال وغٌر ما ٌلزم  (   -جـ   
 وغٌر ما ٌلزم جملة والنعت الجملة إلى نعت مفردإلى نعت  النعت المفرد حول -د 

رأٌت عصفورا مغردا   -   لغتنا العربٌة لغة أصواتها واضحة  . - 
 وغٌر ما ٌلزم جملة والحال الجملة إلى حال مفرد حالإلى  الحال المفردة حول -هـ 
 دخل الرجل بٌته ٌبتسم  -ٌجتهد المتفوق فً دراسته واثقا .      -
بارعان ) أعرب ما تحته خط (  كالهماالرسامان  –الرسامٌن بارعان  كال –و 

 الكتب، لذا تسعى الدولة لنشر المكتبات وإعادة طبع أمهات  عظٌمأن تنكر ما للقراءة من فضل  أمـة" ال تستطٌع 

، وتتبعهما قوة الحكم ، وكلما قرأت تعرفت على  كلتاهما  بأسعار مٌسرة ، فمن ٌطلع تنم عنده ملكتا المالحظة و النقد

حضارة أسالفك "

-: استخرج من الفقرة ما ٌلىب(  أ( اعرب ما تحته خط 

توكٌدا وبٌن نوعه  -  فعال مبنٌا و آخر معربا     -      نعتا واذكر نوعه -       اسما مبٌنا و آخر معربا  -

شاهدت الطالب ........ ...............) حاال شبه جملة  ( - لوب بٌن األقواس فٌما ٌأتً : أجب بما هو مط -د 
 .......... ...............أمل الشعوب ) توكٌدا لفظٌا (  السالم  -
...................... ......تحب السالم) توكٌدا معنوٌا ( الشعوب -
....الجهل    )  حرف عطف (نسعى للعلم ..... ................. -
 زارنً أصدقابً ....................... ) أكمل بنعت (        -
إعراب الفعل ٌدعون -ربهم  ٌدعونالرجال  -    إعراب الفعل ٌدعون - ربهن ٌدعونالنساء  -
اجعل النعت المفرد جملة اسمٌة( جمٌلة األزهار )حدٌقة  فًتنزهت   -
عزٌزة )اجعل الحال شبه جملة(األم ترعى أوالدها  -
كال الطالبٌن ناجحان )اجعل المبتدأ توكٌدا(ـ  

و١ٍّٙج ، ٚلو ًأ٠ش  ث١ٌجدِمط١ٌ ٠وٌِ ثْلمٌٞ ٚ ٌِٛ ، ْلٔٗ ثإلً٘جحفٟ ِٛثؽٙز  وذ١ٌ لجِش ثٌوٌٚز وٍٙج دؾٙو

ػٓ ثْله٠جْ صؼج١ٌّٙج " . ٠ذضؼوَْٚل ِؼضوٌز ، ٚ ِٖٕٛزإً٘جد١١ٓ أفىجًُ٘ 

استخرج من القطعة ما ٌأتً :  –ب  أعرب ما تحته خط .  –[ أ  ٔس 
نعتا جملة فعلٌة وآخر جملة اسمٌة وبٌنً الرابط  فً كل منهما .  -ٕنعتا مفردا  وبٌنً فٌم طابق منعوت   -ٔ
ه . توكٌدا واذكري نوع -ٗمعطوفا واذكر المعطوف علٌه .  -ٖ
[ أكمل كما هو مطلوب بٌن القوسٌن ٕس
رأٌت طالبا ............  ) نعتا مفردا ( .                       رأٌت طالبا  ........) نعتا جملة فعلٌة ( . 
رأٌت طالبا ........  ) نعتا جملة اسمٌة ( .                    رأٌت طالبا ........ ) نعتا شبه جملة  ( .  
السالم .......... أمل الشعوب ) توكٌدا لفظٌا ( .    الشعوب ............... تحب السالم) توكٌدا معنوٌا ( . 
نسعى للعلم ..... الجهل    )  حرف عطف ( .  

 (( ٚغ١ٌ ِج ٠ٍََ : ) ثٌْذ١ً إٌٝ ثٌٌٕٚ ثٌضؼجْٚ َل ثٌفٌلزَل( ِىجْ )ٌىٓ) ٝغ

-نقاط هامة تتكرر يف االمتحانات :
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-القوسٌن : نمما بٌ ٌلًتخٌر الصواب لما  –ج 
مجرور( –منصوب  –)مرفوع   :)أعملوا بجد ال إهمال( "المعطوف" @ 
منصوب(  –مجرور  –)مرفوع               :)أتصف الشعب باألخالق الفاضلة( "النعت" @ 
-: ٌلًصوب الخطأ فٌما  –  

 ..............ثٌر من التجار الجشعون ٌتالعبون باألسعارك @................. مخترعاً ال تكن مبتكراً لكن @ 

؟) أقبل الطالب المتفوق سعٌداً( أجعل الفاعل مثنى مرة وجمعاً مرة أخرى وغٌر ما ٌلزم  –ج 
)لما نحول الحال المفرد إلً نعت مفرد نخلً النعت ٌطابق المنعوت(   نعتاً :ـ ٌأتًأجعل الحال فٌما  –ج 
..........................................................   المؤمنٌن ورد األحزاب خاببٌننصر هللا@ 
.............................................................فضله فًالمؤمن ٌتوكل على هللا واثقاً @ 
) لما نحول النعت المفرد إلً جملة اسمٌة نعكس ( -إلى نعت جملة وغٌر ما ٌلزم: ٌأتًحول النعت المفرد فٌما  –ج 
..............حدٌقة متفتحة األزهار فًمشٌت .............@حجرة  واسعة  األرجاء فًجلست @
-أجب عن المطلوب بٌن القوسٌن  : –ج 
)ضع حاالً( به  االرتقاء.. على ........المهتمون بشبون وطنهم  ٌعملون .........@ 
.............. )أجعل النعت حاالً( الجهد المتواصلالعمل  فًنبذل @ 

)لما نحول  النعت المفرد إلً حال مفرد نخلً النعت نكرة منصوب وصاحب الحال معرفة( 
-مما بٌن القوسٌن  : ٌلًتخٌر الصواب لما  –ج 
حال( -نعت  -)مفعول به         شاهدت محمداً واقفاً               @ 
 مفعول به ثان( –نعت  –)حال       منحك هللا إرادة قوٌة              @ 
لما نحول  النعت المفرد إلً حال مفرد نخلً النعت مفرد منصوب وصاحب الحال معرفة(  -أجعل النعت حاالً:  -ج 

..............................تقدم طالب واثق من نفسه............................@  المعلم التلمٌذ المجتهد @ ٌكافا
أجعل النعت المفرد جملة وبٌن الرابط  :ـ  -ج

أشكالها وطٌوراً مغردة( فًفشاهدت أزهاراً متنوعة  حدٌقة وارفة الظالل ، فً)تنزهت  
-:  ٌلًج صوب الخطأ فٌما 

...............................عٌش المصرٌٌن سعداءٌ@ ...................عاد الحجاج سالمون من رحلتهم @ 

@ جاء التالمٌذ وهم مسرورٌن...................................................................................
حقٌقة ال خٌاالً  أضحىثم                              فاحتماالً كان حلماً فخاطراً  

 روف العطف من البٌت السابق وبٌن ما تدل علٌه(ح أستخرج)    
)لما نحول النعت الجملة الً حال جملة نخلً المنعوت معرفة وبس (  -: ٌأتًأجعل النعت حاالً فٌما  -ج

..............................ٌقوم بالعمل رجل أخالقه فاضلة @ 
..............@شاهدت عصفورا ٌغرد فً السماء..................

@  قابلت العمال وهم مسرورون...............         اجعل الحال الجملة نعتا جملة 
)لما نحول الحال الجملة  إلً نعت جملة نحذف ال من صاحب الحال ٌعنً نخلٌه نكرة(  

-:  ٌلًصوب الخطأ فٌما   - 
.............................ال تقل كذباً بل زوراً ......................@ قرأ خالد كتاباً ثم قصتان @ 

@ال أحب اللهو بل العبث ......................... @ أحببت اللهو ال العبث..........................
 -حسب المطلوب بٌن القوسٌن : ٌأتًأجب عما  -ج 
 مفردة( الجملة  جعل الحال)ا شجار الحدابق وهم ٌتأملون األ فًٌتنزه الناس @

)نحذف الواو والضمٌر ونخلٌه اسم نكرة منصوب(
)اجعل النعت حاالً( ٌدعو اإلنسان هللا أن ٌرزقه الخٌر الوفٌر @  

  -: ٌلًصوب الخطأ فٌما  -ج
....@حضر التلمٌذ مسرور.................................................مخلصون  أصدقابً @ٌعاوننً

@حضر التلمٌذ المجتهد  اجعل )النعت المفرد ة جملة فعلٌة(...................)نخلً المنعوت نكرة والنعت فعل( 
فوع (@حضر التالمٌذ مسرورٌن ) اجعل الحال المفردة حال جملة( )نزود الواو وضمٌر +وبعد الضمٌر خبر مر

 @ركب محمد السٌارة ............. القطار    ضع حرف عطف مناسب بحٌث ٌسافر محمد بالقطار
 @ركب محمد السٌارة ............. القطار    ضع حرف عطف مناسب بحٌث ٌسافر محمد بالسٌارة


